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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) do Reservatório de 

Contenção de Cheias do Córrego da Mooca – MO-02 que a Prefeitura de São Paulo, através da 

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), irá implantar na Subprefeitura da Vila 

Prudente, localizada na Zona Leste do Município de São Paulo. 

O presente EVA foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a 

Resolução nº 207/CADES/2020 (ANEXO I), e tem como objetivo principal analisar a viabilidade 

ambiental da implantação e operação do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da 

Mooca, sendo consideradas as informações referentes à obra e à operação, bem como à 

qualidade ambiental das áreas de influência que compõem este estudo. A partir do 

conhecimento da qualidade ambiental atual (portanto, pretérita à instalação do 

empreendimento) e dos aspectos ambientais relacionados às “Obras para Contenção de Cheias 

do Córrego da Mooca”, faz-se a análise dos impactos ambientais e a proposição das medidas de 

controle e monitoramento, mitigatórias, de compensação ambiental, dos impactos negativos, e 

de potencialização dos impactos positivos. 

Também foram seguidas as diretrizes dos serviços ambientais apontadas no Termo de Referência 

nº 001/DECONT-2/GTAIA/2018 (ANEXO II), documento elaborado pelo DECONT -2 /GTAIA, 

após análise dos dados apresentados no P.A. 2017 – 0.172.655-2, com data de 26 de março de 

2018, por meio do Ofício n° 273/DECONT-G/2018. 

Neste sentido, foram consolidados neste documento os dados e informações necessários e 

imprescindíveis aos procedimentos de análise técnica, com vistas à obtenção da Licença 

Ambiental de Instalação – LAI. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS – SIURB 

CNPJ: 46.392.171/0001-04 

Endereço: Avenida São João, n° 473 – 3°, 12° ao 19° e 22° andares – Centro 

CEP: 01.035-000 – São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 3337-9995 / 9867 ou 9979 

E-mail: siurb@prefeitura.sp.gov.br 

Representante Técnico: Sonia de Mesquita Rodrigues Chiabotto 

Contato: schiabotto@prefeitura.sp.gov.br 

Telefone: (11) 3337-9882/9743 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

VIABILIDADE AMBIENTAL – EVA 

Razão Social: ENGECORPS ENGENHARIA S/A. 

CNPJ: 62.025.440/0001-50 

Endereço: Alameda Tocantins, n° 125 – 12°, 13° e 16° andares – Alphaville 

CEP: 06.445-020 – Barueri/SP 

Telefone: (11) 2135-5252 

Responsável Técnico: Eduardo Kohn 

E-mail: eduardo.kohn@engecorps.com.br 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Nome: “Obras para Retenção de Cheias – Reservatório Mooca 2” 

Local: Esquina entre a Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello e a Avenida Jacinto 

Menezes Palhares – Córrego Mooca. 

Prazo de Execução do Empreendimento: 24 meses 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OBJETO DO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1.1 Objeto do Licenciamento 

O objeto do presente Estudo de Viabilidade Ambiental é o empreendimento “Obras para 

Retenção de Cheias – Reservatório Mooca – MO-02”, elaborado em conformidade com a 

Resolução nº 207/CADES/2020 e o Termo de Referência Nº 001/DECONT-2/GTAIA/2018. 

Estão previstas as seguintes intervenções: 

✓ Construção de um Reservatório de Retenção, do tipo “off-line” tamponado, cujo volume útil 

de armazenamento será em torno de 140.000 m³. 

✓ Intervenção na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello  

2.1.2 Localização do Empreendimento 

O empreendimento proposto está localizado numa área bastante urbanizada, no bairro Jardim 

Avelino, na esquina entre a Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello e a Avenida Jacinto 

Menezes Palhares, na Zona Leste do Município de São Paulo, área pertencente à Subprefeitura 

Vila Prudente, como mostra a Figura 2.1.1.  
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Figura 2.1.1 - Localização regional do empreendimento 
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A área destinada à implantação do futuro reservatório MO-02, com área prevista de 20.000 m², 

está localizada no espaço do antigo Centro Educativo e Esportivo Artur Friedenreich (atual Clube 

Escola Vila Alpina), e onde atualmente é ocupado por um campo de futebol amador, como 

ilustra a Figura 2.1.2. Trata-se de um terreno público, conforme informações da Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras – SMSO.   

 

Figura 2.1.2 - Localização da área de implantação do empreendimento  
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O Reservatório MO-02 está posicionado numa área junto à margem esquerda do córrego Mooca, 

e encontra-se em galeria em toda a sua extensão. Seu traçado se desenvolve sob a Avenida Luís 

Inácio de Anhaia Melo, cuja abertura data da década de 1970, bem como a canalização do 

Córrego da Mooca. 

O Córrego Mooca nasce na Vila União, ao lado da Avenida Sapopemba, e corre 

predominantemente na direção Leste-Oeste, com uma extensão cerca de 10 km até desaguar 

no Rio Tamanduateí, próximo à favela da Vila Prudente. Seus principais contribuintes são os 

córregos Vacas, Bela Vista e Suzano.  

A Bacia do Córrego Mooca drena uma área de aproximadamente 15 km², pertencendo 

majoritariamente à Subprefeitura Vila Prudente, sendo que sua porção leste se encontra nos 

limites da Subprefeitura Sapopemba, e uma pequena parcela, na porção noroeste pertence à 

Subprefeitura Mooca, como mostra a Figura 2.1.3.  

A ocupação da bacia é predominantemente residencial, sendo que no entorno da Avenida Luís 

Inácio de Anhaia Melo – via de fundo de vale, há atividades comerciais, e ao longo dos principais 

eixos de circulação encontra-se áreas industriais, sendo nítida a impermeabilização do solo. A 

bacia apresenta vias de fundo de vale e córregos canalizados, o que causa transbordamentos 

constantes na área.   
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Figura 2.1.3 - Bacia do Córrego da Mooca  
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2.1.3 Justificativas e Objetivos da Implantação do Empreendimento 

A bacia do Córrego da Mooca, com uma área de 15 km², ao longo do seu processo de 

apropriação e expansão urbana sofreu grandes intervenções no sistema hidromorfológico. A 

especulação imobiliária, com a implantação de loteamentos sem um planejamento de uso e 

ocupação do solo e infraestrutura básica, foi acompanhada pela construção de aterros, obras de 

canalização e ampliação do sistema viário, resultando em uma grande impermeabilização da 

bacia e ocupação da planície de inundação.  

Dentre estas intervenções está a canalização do Córrego da Mooca, tamponado pela construção 

da Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello (concluído em 1990) sobre seu leito antigo, 

totalizando a extensão de aproximadamente 10 km, ocupando toda a extensão de seu fundo de 

vale.  

As várias alterações que ocorreram no meio físico da Bacia do Córrego da Mooca e a 

impermeabilização do solo implicaram na ocorrência de inundações constantes, afetando 

diretamente a população que ali reside e circula, além do prejuízo para a gestão pública.  

Desde a década de 1960 há relatos de inundações nas áreas ribeirinhas do Córrego da Mooca. 

Segundo BERGES (2013)
1

 os registros de inundações começaram com o início da expansão 

urbana na bacia, ocupada por residências e industriais, muitas vezes edificadas às margens do 

Córrego da Mooca e seus afluentes.  

Com o propósito de diminuir os transtornos causados pelas inundações e resolver problemas 

sanitários, os canais fluviais dessa bacia foram canalizados, principalmente ao longo das décadas 

de 1970 e 1980. Entretanto, estas intervenções não resultaram no fim das inundações. 

Atualmente, as inundações persistem em eventos de intensa precipitação, as águas invadem casas 

e comércios, interrompem o tráfego dos veículos, especialmente na Avenida Professor Luiz 

Ignácio Anhaia Mello (importante via de circulação para a cidade), e ocasiona riscos à população 

devido à contaminação por doenças de veiculação hídrica, principalmente a leptospirose, além 

de prejuízos significativos. 

Para ilustrar, conhecer a frequência e magnitude das ocorrências destes eventos, bem como para 

legitimar e justificar a importância da construção de um reservatório de contenção de cheias, foi 

realizado levantamento de dados históricos sobre as inundações na bacia hidrográfica do Córrego 

da Mooca. Este levantamento foi elaborado através da consulta aos principais canais de 

comunicação e jornais de bairro, via internet (Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, 

Gazeta do Povo, Folha da Vila Prudente, G1 São Paulo, Portal Uol, Portal R7).   

  

 

1
 BERGES, Bárbara. Geomorfologia Urbana Histórica aplicada à análise das inundações na bacia hidrográfica do Córrego da Mooca – São 

Paulo/SP. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. São Paulo, 2013. 
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De acordo com este levantamento o registro das inundações apresenta uma abrangência de 

quatro décadas, de 1983 a 2019, e mostra os prejuízos causados pelas chuvas tanto na questão 

da saúde pública, sanitária e material referente à população, quanto aos danos causados para a 

municipalidade. Estes registros estão espacializados na Figura 2.1.4, que mostra os principais 

pontos de inundação registrados na bacia, e as fotos ilustram a magnitude destas ocorrências. E 

no ANEXO III estão apresentados todos os registros de inundações/reportagens consultadas. 

Como observado na Figura 2.1.4, parte significativa das ocorrências aconteceu na planície de 

inundação do Córrego da Mooca e do Córrego das Vacas. Concentrando-se na área de jusante 

da bacia, especialmente na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, no trecho entre as ruas 

Padre Faustino e Pinheiro Guimarães, e na Rua José Zappi. 

Algumas destas notícias relatam também as promessas feitas pelos gestores públicos para a 

construção de reservatórios com objetivo de conter as cheias na região e diminuir o sofrimento 

causado às pessoas diretamente e indiretamente afetadas em eventos de chuvas intensas. 

Diante deste cenário as “obras do Reservatório para a Retenção de Cheias – Mooca 2” se fazem 

necessárias, afim de garantir o controle de vazão do eixo principal da bacia para que não haja 

mais transbordamentos, visando solucionar esse problema crônico das inundações na Bacia do 

Córrego da Mooca. 
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Figura 2.1.4 - Principais pontos de inundação registrados na Bacia do Córrego da Mooca  



-11- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

3. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

As inundações, provocadas pelas cheias do córrego da Mooca e que põem em risco a segurança 

e a saúde, bem como acarretam prejuízos e transtornos às pessoas que moram, estudam e 

trabalham nessa região, são problemas bastante antigos e recorrentes em todas as temporadas 

de chuvas. Algumas obras foram realizadas pela Prefeitura de São Paulo em seu curso, com o 

objetivo de tentar conter os transbordamentos. 

A solução para esses problemas vem sendo reivindicada há tempo pela população da região, foi 

objeto das discussões do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e consta do Plano 

Regional Estratégico da Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba
2

, onde, no Anexo XXIX, Livro 

XXIX, da Lei nº 13.885 de agosto de 2004, em seu Artigo 11, foram previstos alguns reservatórios 

de retenção no córrego da Mooca, localizados na área do presente projeto. 

Para definição do projeto de engenharia, capacidade e dimensionamento do reservatório de 

detenção, entre outras especificações de projeto, foi necessária elaboração de alguns estudos 

técnicos, que, por sua vez, são baseados em estudos gerais de macrodrenagem urbana. 

3.1 PDMAT – PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

ALTO TIETÊ 

O PDMAT-Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, que se encontra na sua 

terceira etapa de elaboração (PDMATs 1, 2 e 3), trouxe uma direção a ser seguida pelo Estado 

para a realização de obras de macrodrenagem que irão contribuir para o combate a enchentes 

na Bacia do Alto Tietê. Trata-se de um instrumento norteador, estratégico na definição de 

políticas e obras públicas voltadas a macrodrenagem do Alto Tietê. 

Elaborado pelo DAEE, sua primeira versão data de 1999, a continuidade de suas ações foi 

assegurada pelo PDMAT-2, concluído em 2010, e a última versão, o PDMAT-3 é de 2014. Este 

plano tem como objetivo diagnosticar os problemas existentes ou previstos no horizonte do 

projeto e recomendar, sob os pontos de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais 

adequadas e pertinentes. 

O Plano combina soluções estruturais, como as necessárias obras de macrodrenagem, com 

soluções não estruturais, como a criação de um sistema integrado de gestão da macrodrenagem 

na Região Metropolitana de São Paulo. 

Para tanto, o PDMAT-3 propõe uma hierarquização dos investimentos, de acordo com um 

conjunto de critérios que foram valorados para cada uma das bacias e sub-bacias do Alto Tietê, 

tendo como objetivo planejar a execução das principais obras propostas no âmbito do PDMAT-

3, com horizontes de cinco, dez e vinte anos. 

 

2
 Antigamente, Sapopemba fazia parte da Subprefeitura de Vila Prudente, porém, pela Lei nº 15.764/13, tornou-se outra subprefeitura do 

município. 
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No PDMAT-2 foi realizada uma atualização dos diagnósticos e das recomendações para seis 

bacias hidrográficas, dentre elas a Bacia do Rio Tamanduateí. Neste sentido, dentre as áreas de 

inundação mais críticas identificadas na Bacia do Rio Tamanduateí, destaca-se o Córrego da 

Mooca, sendo o trecho mais vulnerável seu desemboque no Rio Tamanduateí, atingindo a favela 

da Vila Prudente e interrompendo a Avenida do Estado e a Avenida Professor Luís Inácio de 

Anhaia Mello. 

Para amenizar esse problema foram identificadas pelo PDMAT-2 algumas áreas passíveis de 

implantação de reservatórios de detenção na bacia do Córrego da Mooca, prevendo três bacias 

de detenção no Córrego da Mooca – reservatórios MO-2, objeto do presente licenciamento 

ambiental, MO-4 e MO-5, onde os MO-2 e MO-5 possuem tempo de implantação previsto de 

10 anos e o MO-04 de 25 anos. Recomenda ainda a remodelação do desemboque do córrego 

Mooca junto ao Rio Tamanduateí, em sua configuração atual ocorre perpendicularmente a ele. 

A Figura 3.1.1 apresenta a localização destes reservatórios de retenção ao longo da Bacia do 

Córrego da Mooca. 

 
Figura 3.1.1 - Reservatórios de Retenção passíveis de implantação no âmbito do PDMAT na Bacia do Córrego 

da Mooca  

Vale destacar que face à urbanização da bacia, as áreas atualmente disponíveis para implantação 

destes reservatórios resumem-se, geralmente, a áreas públicas, como acontece nestes três 

reservatórios propostos na Bacia do Córrego da Mooca. 
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3.2 PROJETO BÁSICO 

O projeto do Reservatório de Contenção de Cheias MO-02 partiu de bases conceituais 

estabelecidas em estudos anteriores, e nos estudos hidrológicos da bacia hidrográfica do córrego 

da Mooca, que tiveram como objetivo avaliar o comportamento hidrológico das estruturas 

existentes e propostas quando da ocorrência de precipitações máximas. Tais estudos permitiram 

avaliar possíveis alterações nas estruturas hidráulicas do reservatório MO-02 propostas no Projeto 

Básico, bem como propor melhorias na eficiência do controle das inundações da bacia.  

Foram avaliadas diferentes alternativas de configuração do sistema, para se buscar aquela que 

melhor se adequasse ao sistema de galerias existente e partindo da localização do espaço 

disponível para a implantação do reservatório, cuja finalidade é a de acumular os excedentes de 

águas de chuva que ultrapassam a capacidade de condução dos coletores e das galerias de águas 

pluviais. As águas acumuladas são, após a ocorrência das chuvas, liberadas gradativamente para 

a rede pluvial situada à jusante, gerando, assim, o que se costuma denominar como laminação 

de cheias. 

Os princípios básicos que nortearam a concepção adotada para o sistema foram o de evitar novas 

obras no córrego Mooca e a jusante, aproveitando-se ao máximo as galerias existentes, bem 

como reduzir as vazões de pico descarregadas pela bacia do córrego Mooca no rio Tamanduateí, 

de acordo com as premissas e proposições do PDMAT (Plano Diretor de Macrodrenagem da 

Bacia do Alto Tietê), que estabelece vazões de restrição no rio Tamanduateí de forma a viabilizar 

a redução das inundações ao longo do rio Tietê. 

3.3 PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Na versão anterior do PDE do Município de São Paulo, Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 

2002, no QUADRO nº 07 – Reservatórios de Retenção, Anexo à Lei, estão previstos dois 

reservatórios de retenção no córrego da Mooca. Sendo o número 31, o reservatório objeto do 

presente estudo ambiental. 

QUADRO 3.3.1 – RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO – CÓRREGO DA MOOCA 

Subprefeituras Localização 

Sapopemba/Vila 

Prudente 

31. Córrego da Moóca - Av. Jacinto Menezes Palhares  

32. Córrego da Moóca - Rua Domingos da Silva Bueno / Av. Prof. Luís Inácio de Anhaia Melo / Av. 

Vila Ema 

Fonte: SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – 2002 
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3.4 PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA 

Na versão anterior do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
3

, 

no Anexo XXIX, Livro XXIX, da Lei nº 13.885 de agosto de 2004, em seu Artigo 11, foram 

previstos alguns reservatórios de retenção no córrego da Mooca, conforme demonstrado a seguir: 

Artigo 11 – Ficam, por este Plano Regional Estratégico, estabelecidos quatro sistemas 

de retenção temporária de águas pluviais (piscinões), sendo três ao longo do Córrego 

da Mooca e um no Ribeirão do Oratório: I. piscinão – PI - 01 - Praça Professor Júlio 

Scatimburgo (piscinão tamponado); II. piscinão – PI - 02 - Centro Desportivo 

Municipal – Arthur Friedenreich (piscinão tamponado); III. piscinão – PI - 03 - 

Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello e Rua Lessing (piscinão tamponado); IV. 

piscinão – PI - 04 - Ribeirão do Oratório (piscinão aberto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 Antigamente, Sapopemba fazia parte da Subprefeitura de Vila Prudente, porém, pela Lei nº 15.764/13, tornou-se outra subprefeitura do 

município. 
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4. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 

Os estudos hidrológicos direcionados ao sistema de drenagem de águas pluviais abordam, 

basicamente, o processo de transformação de chuva em vazão. Neste trabalho, os estudos 

tiveram a finalidade de modelar a bacia hidrográfica do córrego da Mooca e simular os efeitos 

na mesma quando da ocorrência de chuvas intensas. Por meio das modelagens foi possível 

determinar a duração da chuva crítica na área prevista para a construção do reservatório MO-

02, avaliar os efeitos das chuvas de diferentes probabilidades de ocorrência e obter dados para 

o dimensionamento das estruturas hidráulicas. 

Os estudos foram realizados considerando a bacia hidrográfica em sua condição atual de uso e 

ocupação do solo, os quais representam a cobertura e a impermeabilidade existente, a geração 

do escoamento superficial e a canalização do córrego da Mooca, além de simular um cenário 

futuro, verificando-se o efeito da implantação do reservatório MO-02 na bacia. Paralelamente, 

analisou-se o efeito do reservatório associado aos demais reservatórios previstos na bacia no 

controle das inundações do córrego, em diferentes combinações, segundo dados do PDMAT.  

A área de drenagem até o ponto onde será construído o reservatório MO-02 possui 9,66 km² e 

corresponde a aproximadamente 64,5% da área total da bacia do córrego da Mooca. A área de 

drenagem é impermeabilizada praticamente em sua totalidade, havendo menos de 2% coberta 

por vegetação (Figura e Quadro 4.0.1). A classificação de uso do solo e a metodologia adotadas 

seguem as orientações apresentadas no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, 

descritas em São Paulo (2012)
4

. 

 

4
 São Paulo (cidade). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual de drenagem e manejo de águas pluviais. São Paulo: SMDU, 

2012. 
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Figura 4.0.1 – Uso do Solo e distribuição das classes 
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QUADRO 4.0.1 – ÁREAS DE USO DO SOLO NO CÓRREGO DA MOOCA 

Classe Área (km²) Área (%) 

Arruamento pavimentado 3,14 21,9% 

Estacionamento 0,1 0,7% 

Espaço aberto 0,41 2,9% 

Espaço aberto (cemitério) 0,27 1,9% 

Espaço aberto (vegetação) 0,16 1,1% 

Galpão 1,41 9,8% 

Residencial (entre 500 e 1000 m²) 0,67 4,7% 

Residencial (até 500 m²) 8,21 57,1% 

Elaboração: Engecorps, 2019 

 

O córrego da Mooca é canalizado em toda sua extensão. O trecho 1 termina na rua Gomes; o 

trecho 2 inicia na rua Gomes e termina na Avenida Alberto Ramos; o trecho 3 inicia na Avenida 

Alberto Ramos e termina na rua Pinheiro Guimarães; e o trecho 4 inicia na rua Pinheiro 

Guimarães e termina na foz, na confluência com o rio Tamanduateí. A extensão do córrego 

canalizado até a área de construção do reservatório é de aproximadamente 7,3 km.  

Outro importante efeito das ações antrópicas e que interfere na precipitação de projeto é a 

alteração da velocidade de escoamento. A velocidade média de escoamento na rede de 

microdrenagem é de 1,50 m/s e nas galerias do córrego da Mooca, 3,60 m/s. O tempo de 

concentração da área de estudo é de 72 minutos.   

4.1 SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS - CENÁRIO ATUAL 

As simulações hidrológicas da bacia hidrográfica do córrego da Mooca para o cenário atual têm 

como objetivo representar o comportamento da bacia no presente momento, anterior à 

execução das obras de macrodrenagem previstas no PDMAT. A representação da bacia 

hidrográfica utilizada no modelo hidrológico e seus componentes podem ser visualizados na 

Figura 4.1.1. 
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Figura 4.1.1 - Representação da bacia hidrográfica do córrego da Mooca no modelo hidrológico – cenário 

atual 

O resultado das simulações hidrológicas realizadas para as chuvas com período de retorno (Tr) 

de 10, 25, 50 e 100 anos são apresentados no Quadro 4.1.1. O texto destacado na cor vermelha 

indica que a demanda hidrológica é superior à capacidade de vazão da galeria. O canal do 

córrego da Mooca não atende às demandas hidrológicas sem transbordamento. 

QUADRO 4.1.1 –  RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO ATUAL 

Elemento 
Capacidade de escoamento do 

canal (m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10 Tr 25  Tr 50  Tr 100 

BMO-04 - 44,00 56,00 65,00 74,10 

BMO-05 - 35,10 44,90 52,20 59,60 

Nó 1 - 35,10 44,90 52,20 59,60 

corrego Mooca - T1 39,20 35,10 44,90 52,20 59,60 

Nó 2 - 66,80 85,30 99,50 113,90 

corrego Mooca - T2 46,40 66,80 85,30 99,50 113,90 

BMO-02 - 37,60 48,00 55,80 63,70 

Bela Vista 34,36 23,90 29,60 34,20 39,30 

Nó 3 - 114,40 146,20 170,20 194,60 

corrego Mooca - T3 60,31 114,10 146,00 170,20 194,50 

BFOZ - 64,80 82,70 96,30 110,00 

Nó 4 - 166,70 212,40 247,50 282,70 

corrego Mooca - T4 39,43 166,40 212,40 247,20 282,20 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

  

BMO-05 – sub-bacia à montante do reservatório MO-05 

BMO-04 – sub-bacia à montante do reservatório MO-04 

BMO-02 – sub-bacia à montante do reservatório MO-02 

Bela Vista - sub-bacia do córrego Bela Vista 

BFoz – sub-bacia à montante da Foz 

•  
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4.2 SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS - CENÁRIO FUTURO 1  

As simulações hidrológicas da bacia do córrego da Mooca para o cenário Futuro 1 representam 

o efeito do reservatório MO-02, objeto de estudo, além dos reservatórios à montante MO-05 e 

MO-04. Adotou-se este cenário para o dimensionamento do reservatório MO-02.  

A representação da bacia hidrográfica e seus componentes podem ser visualizados na Figura 

4.2.1. Por se tratar de uma bacia praticamente urbanizada em sua totalidade, as características 

de uso do solo praticamente não se alteram, sendo o escoamento superficial produzido nos 

cenários atual e futuro semelhantes.  

 
Figura 4.2.1 - Representação da bacia hidrográfica do córrego da Mooca no HEC-HMS – cenário futuro 

 

Os resultados das simulações são apresentados no Quadro 4.2.1. A combinação de reservatórios 

apresenta eficiência na redução dos picos de vazão para eventos de Tr de 100 anos, ainda que 

os volumes dos reservatórios tenham sido determinados  para Tr de 25 anos. A ampliação da 

seção da galeria do córrego Mooca no trecho à montante da confluência com o rio Tamanduateí 

já era prevista no PDMAT2. 

QUADRO 4.2.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 1 

Elemento 
Capacidade de escoamento 

do canal (m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10  Tr 25  Tr 50  Tr 100 

BMO-04 - 43,30 55,20 64,20 73,20 

BMO-05 - 34,10 43,50 50,80 58,00 

Nó 1 - 34,10 43,50 50,80 58,00 

Div-MO05 - 10,90 12,90 14,40 16,00 

Reserv MO-05 - 0,60 1,20 2,40 3,80 

Continua... 

  

Reserv MO – reservatórios do córrego Mooca  

Div – divisão de vazão dos canais para os reservatórios 
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...Continuação. 

QUADRO 4.2.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 1 

Elemento 
Capacidade de escoamento 

do canal (m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10  Tr 25  Tr 50  Tr 100 

corrego Mooca - T1 39,20 10,90 13,00 14,50 16,10 

Nó 2 - 49,90 63,10 73,10 83,10 

Div-MO04 - 9,20 11,10 12,30 13,60 

Reserv MO-04 - 0,90 1,50 4,00 9,40 

corrego Mooca - T2 46,40 9,30 11,20 12,40 13,70 

BMO-02 - 36,90 47,00 54,80 62,60 

Bela Vista 34,36 23,30 29,40 33,90 38,70 

Nó 3 - 67,60 85,50 98,90 112,20 

Div MO-02 - 24,70 29,90 33,90 38,10 

Reserv MO-02 - 3,90 4,30 21,10 36,10 

corrego Mooca - T3 60,31 24,60 29,80 36,90 57,30 

BFOZ - 62,90 80,30 93,70 107,10 

Nó 4 - 85,20 107,10 123,80 140,70 

corrego Mooca - T4 39,43 85,10 106,80 123,50 140,50 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

4.3 SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS - CENÁRIO FUTURO 2 

As simulações hidrológicas para o cenário Futuro 2 representam o efeito dos reservatórios MO-

02 e MO-04 na bacia e tem o objetivo de verificar o seu comportamento na ausência do 

reservatório MO-05. Os resultados das simulações são apresentados no Quadro 4.3.1. 

QUADRO 4.3.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 2 

Elemento 
Capacidade de escoamento do 

canal (m³/) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10  Tr 25  Tr 50  Tr 100 

BMO-04 - 43,30 55,20 64,20 73,20 

BMO-05 - 34,10 43,50 50,80 58,00 

Nó 1 - 34,10 43,50 50,80 58,00 

corrego Mooca - T1 39,20 34,10 43,50 50,80 58,00 

Nó 2 - 65,00 83,20 97,00 110,90 

Div-MO04 - 11,30 13,60 15,30 17,00 

Reserv MO-04 - 2,50 5,70 27,70 43,80 

corrego Mooca - T2 46,40 11,50 13,80 33,70 53,00 

BMO-02 - 36,90 47,00 54,80 62,60 

Bela Vista 34,36 23,30 29,40 33,90 38,70 

Nó 3 - 68,00 86,20 99,80 113,30 

Div MO-02 - 24,80 30,10 34,20 38,50 

Reserv MO-02 - 3,90 11,20 27,10 46,40 

corrego Mooca - T3 60,31 24,80 30,00 45,10 72,20 

BFOZ - 62,90 80,30 93,70 107,10 

Nó 4 - 85,20 107,10 123,90 140,80 

corrego Mooca - T4 39,43 85,20 106,90 123,60 140,60 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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4.4 SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS - CENÁRIO FUTURO 3 

As simulações hidrológicas para o cenário Futuro 3 consideram o efeito dos reservatórios MO-

02 e MO-05 na bacia e tem o objetivo de verificar o seu comportamento na ausência do 

reservatório MO-04. Os resultados das simulações são apresentados no Quadro 4.4.1. 

QUADRO 4.4.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 3 

Elemento 

Capacidade de 

escoamento do canal 

(m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10  Tr 25  Tr 50  Tr 100 

BMO-04 - 43,3 55,2 64,2 73,2 

BMO-05 - 34,1 43,5 50,8 58 

Nó 1 - 34,1 43,5 50,8 58 

Div-MO05 - 10,9 12,9 14,4 16 

Reserv MO-05 - 0,6 1,2 2,4 3,8 

corrego Mooca - T1 39,20 10,9 12,9 14,5 16,1 

Nó 2 - 50,3 63,6 73,7 83,7 

corrego Mooca - T2 46,40 50,1 63,5 73,6 83,6 

BMO-02 - 36,9 47 54,8 62,6 

Bela Vista 34,36 23,3 29,4 33,9 38,7 

Nó 3 - 105,5 134,1 155,7 177,4 

Div MO-02 - 36 45,2 57,3 79 

Reserv MO-02 - 34,8 65,4 85,5 99,7 

corrego Mooca - T3 60,31 55,3 96,4 128,1 150,9 

BFOZ - 62,9 80,3 93,7 107,1 

Nó 4 - 95,7 145,1 192,7 227,2 

corrego Mooca - T4 39,43 95,4 144,5 188,8 223,1 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

4.5 SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS - CENÁRIO FUTURO 4 

As simulações hidrológicas para o cenário Futuro 4 consideram o efeito do reservatório MO-02 

isoladamente e tem o objetivo de verificar a propagação do escoamento na ausência dos 

reservatórios MO-04 e MO-05. Os resultados são apresentados noQuadro 4.5.1. 

QUADRO 4.5.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 4 

Elemento 

Capacidade de 

escoamento do canal 

(m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 

BMO-04 - 44,00 56,00 65,00 74,10 

BMO-05 - 35,10 44,90 52,20 59,60 

Nó 1 - 35,10 44,90 52,20 59,60 

corrego Mooca - T1 39,20 35,10 44,90 52,20 59,60 

Nó 2 - 66,80 85,30 99,50 113,90 

corrego Mooca - T2 46,40 66,80 85,30 99,50 113,90 

BMO-02 - 37,60 48,00 55,80 63,70 

Bela Vista 34,36 23,50 29,60 34,20 38,80 

Continua... 
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...Continuação. 

QUADRO 4.5.1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PARA O CENÁRIO FUTURO 4 

Elemento 

Capacidade de 

escoamento do canal 

(m³/s) 

Q máx (m³/s) 

Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 

Nó 3 - 114,40 146,20 170,20 194,60 

Div MO-02 - 38,80 49,30 71,80 96,20 

Reserv MO-02 - 59,10 89,10 100,10 99,50 

corrego Mooca - T3 60,31 88,70 130,80 157,80 184,20 

BFOZ - 88,70 82,70 96,30 110,00 

Nó 4 - 64,80 178,10 217,70 254,30 

corrego Mooca - T4 39,43 119,00 177,70 214,50 251,10 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

4.6 CONCLUSÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

As simulações hidrológicas demonstram que apenas o Trecho T1 do córrego Mooca tem 

capacidade de escoamento para demanda hidrológica com Tr de 10 anos, o que reforça a 

necessidade de implantação de reservatórios. 

A plena eficácia da obra do reservatório MO-02 para controle das inundações está associada à 

execução dos reservatórios à montante. Nesta situação, permanece somente o transbordamento 

do córrego Mooca em seu trecho 4 (Foz).  

Para um cenário de combinação dos reservatórios MO-02 e MO-04, ocorre o transbordamento 

dos trechos 2 e 3 do córrego Mooca e extravasamento do reservatório MO-02 para vazões com 

Tr de 100 anos. 

Na combinação dos reservatórios MO-02 e MO-05, ocorre o transbordamento do trecho 3 do 

córrego Mooca e do reservatório MO-02 para vazões com Tr de 25 anos. 

O reservatório MO-02 isoladamente tem capacidade de redução das vazões máximas em até 

25%, no caso de vazões com Tr de 10 anos. Porém, ainda assim ocorre o seu extravasamento.  

Haverá a necessidade de adequação da seção da galeria do córrego Mooca no trecho 4 mesmo 

após a implantação dos reservatórios, conforme já apresentado em DAEE (2009). Além disso, é 

necessária a adequação da seção da galeria do córrego Bela Vista.  

Constata-se que os reservatórios atenuam os picos de vazão do córrego Mooca sendo eficientes 

no controle das inundações local, ainda que seus volumes tenham sido definidos para eventos 

de Tr de 25 anos, de modo a eliminar em grande parte a necessidade de ampliação da seção 

das galerias da avenida Anhaia Mello. O resumo dos resultados das simulações é apresentado no 

Quadro 4.6.1. 

As precipitações críticas para as bacias hidrográficas dos rios Tamanduateí e do Alto Tietê 

possuem valores distintos para a bacia do córrego da Mooca. Portanto, as ações adotadas para o 

controle das inundações do córrego da Mooca não resultam em ações eficientes no controle de 

inundações dos rios Tamanduateí e Alto Tietê, previstas nos Planos Diretores de Macrodrenagem 

(PDMAT). 
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QUADRO 4.6.1 – RESUMO DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES HIDROLÓGICAS 

 
Elaboração: Engecorps, 2020 

Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100* Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100

Trecho 1 39,20 35,10 44,90 52,20 59,60 10,90 13,00 14,50 16,10 34,10 43,50 50,80 58,00 10,90 12,90 14,50 16,10 35,10 44,90 52,20 59,60

Trecho 2 46,40 66,80 85,30 99,50 113,90 9,30 11,20 12,40 13,70 11,50 13,80 33,70 53,00 50,10 63,50 73,60 83,60 66,80 85,30 99,50 113,90

Trecho 3 60,31 114,10 146,00 170,20 194,50 24,60 29,80 36,90 57,30 24,80 30,00 45,10 72,20 55,30 96,40 128,10 150,90 88,70 130,80 157,80 184,20

Trecho 4 (Foz) 39,43 166,40 212,40 247,20 282,20 85,10 106,80 123,50 140,50 85,20 106,90 123,60 140,60 95,40 144,50 188,80 223,10 119,00 177,70 214,50 251,10

córrego Bela Vista 34,36 23,90 29,60 34,20 39,30 23,30 29,40 33,90 38,70 23,30 29,40 33,90 38,70 23,30 29,40 33,90 38,70 23,50 29,60 34,20 38,80

Demanda hidrológica (m3/s)

Capacidade de 

escoamento do 

canal (m3/s)Trecho

cenário futuro 4 (MO-02)cenário futuro 3 (MO 05 e MO-02) cenário atual (m3/s)

cenário futuro 1 (MO 05, MO 04 e MO-

02) cenário futuro 2 (MO 04 e MO-02) 
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5. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

5.1 CONCEPÇÃO GERAL 

A área do reservatório proposto localiza-se disposta ao longo das margens dos córregos da Mooca 

e Bela Vista, dentro do atual Clube Escola Vila Alpina (no cruzamento das avenidas Professor 

Luiz Inácio Anhaia Mello e Jacinto Menezes Palhares). Apesar desta disposição lindeira aos corpos 

hídricos não há a incidência de Áreas de Preservação Permanente – APP conforme caracteriza a 

Lei Federal nº 12.651/2012 (alterada pela Lei Federal nº 12.727/2012), visto que os córregos se 

encontram canalizados em galerias fechadas e sob os leitos carroçáveis de avenidas. Além disso, 

estas áreas se encontram desprovidas de vegetação e totalmente urbanizadas, ou seja, não 

exercem a sua função ecológica ou de faixas não edificáveis, de acordo com a Portaria Conjunta 

SEL/SIURB/SVMA nº 1/2015  (complementada pela  Portaria Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 

2/2015). 

Será uma estrutura off-line tamponado, ou seja, o reservatório será construído na margem 

esquerda do curso d’água, em que a entrada da água pluvial no reservatório será feita por meio 

de uma estrutura de derivação do escoamento, composta por um vertedor lateral localizado no 

córrego. Este tipo de configuração é indicado para regiões mais densamente ocupadas, uma vez 

que a área é restrita e o fundo do reservatório pode ser mais profundo que o leito do córrego.  

O reservatório abrangerá uma área de 13.848,36 m², profundidade de 14,80 m e volume de 

reservação de 134.557,35 m³. Sobre o reservatório será reconstruída toda a infraestrutura 

existente, composta por campo de futebol, pista de cooper e lazer. Após a conclusão das obras 

de drenagem e paisagismo a área do parque Arthur Friedenreich poderá ser utilizada sem que a 

existência do piscinão seja percebida. 

5.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

O empreendimento que compreende a execução de Obras para Retenção de Cheias – 

Reservatório Mooca 2 prevê as seguintes intervenções: 

✓ Construção de reservatório off line, com volume de reservação de 134.557,35  m³, localizado 

na margem esquerda do córrego da Mooca, com estrutura hidráulica de entrada composta 

por vertedor lateral, e saída por sistema de bombeamento; 

✓ A área do reservatório compreende 13.848,36 m²; 

✓ A área total, incluindo via de acesso para manutenção (553,24 m²), casa de comando 

(615,17 m²), canal de descarga (213,64 m²), estrutura de entrada (427,97 m²) totaliza 

15.658,38 m²; 

✓ Características geométricas: 

 Cota média de fundo: 723,00 m 

 Cota do NA máximo do reservatório: 737,80 m 
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✓ Componentes estruturantes do reservatório: 

 Estrutura Hidráulica de Entrada; 

 Bacia de Dissipação; 

 Casa de Bombas; 

 Galeria de Descarga; 

 Rampa de Acesso para Limpeza. 

5.3 CARACTERÍSTICAS DE IMPLANTAÇÃO 

5.3.1 Descrição dos principais serviços na etapa de implantação 

A execução das obras do reservatório serão executadas em duas etapas, de modo manter áreas 

disponíveis para uso público. Para a construção do Empreendimento estão previstos os serviços 

descritos a seguir: 

1. Ampliação do acesso existente para a circulação dos equipamentos e veículos; 

2. Preparo do terreno para instalação do canteiro de obras, incluindo supressão da vegetação, 

nivelamento e limpeza do terreno; 

3. Execução de cerca para fechamento do canteiro; 

4. Instalação de gerador de energia elétrica para o canteiro; 

5. Instalação de contêineres para escritório, refeitório, vestiário e sanitários; 

6. Levantamento e remanejamento de interferências na área de execução da Etapa 1 

7. Demolição e remoção de edificações, equipamentos urbanos e demais estruturas existentes 

na área de implantação das obras; 

8. Supressão de vegetação da área do reservatório; 

9. Remoção de postes de iluminação e cabos de energia; 

10.  Cravação das estacas prancha; 

11.  Execução de escavação até a cota 737,00m, seguindo-se as declividades indicadas em 

projeto específico; 

12.  Execução da parede diafragma plástica da Etapa 1; 

13.  Execução das estacas escavadas das contenções perimetrais e dos apoios da área interna 

do reservatório; 
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14.  Execução da escavação até a cota 722,75m, seguindo-se as bermas e as declividades 

indicadas em projeto; 

15.  Execução das contenções perimetrais (blocos, vigas, pilares e paramento); 

16.  Execução das sapatas dos apoios da área interna do reservatório; 

17.  Execução dos pilares do reservatório; 

18. Execução da camada drenante no fundo do reservatório e posicionamento dos 

geocompostos drenantes nas superfícies dos taludes de corte; 

19. Execução da laje de fundo do reservatório e do revestimento final dos taludes de corte; 

20. Execução da estrutura do reservatório (vigas, pré-lajes e laje moldada in loco); 

21. Execução das estacas raiz do trecho externo da rampa de acesso; 

22. Execução da estrutura do trecho externo da rampa de acesso; 

23. Execução de aterro compactado no tardoz das estruturas do trecho externo da rampa de 

acesso, no tardoz das contenções perimetrais e sobre a laje do reservatório; 

24. Retirada das estacas prancha para reaproveitamento na etapa 2 de execução; 

25. Execução do paisagismo para liberação da área correspondente à etapa 1 de execução ao 

uso público; 

26. Início da execução dos serviços de escavação e contenção da Etapa 2, similarmente aos 

executados na Etapa 1 (itens 6 ao 20); 

27. Após a execução da estrutura do reservatório (item 20), iniciar a execução das estruturas 

hidráulicas correspondentes à estrutura de entrada e à galeria de descarga;  

28. Execução de aterro compactado no tardoz das contenções perimetrais e sobre a laje do 

reservatório; 

29. Retirada das estacas prancha; 

30. Execução das fundações da casa de comandos; 

31. Execução da estrutura da casa de comandos; 

32. Execução do paisagismo restante para liberação da área correspondente à Etapa 2 de 

execução ao uso público; 

33. Execução das estruturas de microdrenagem; 

34. Instalação das bombas e equipamentos hidromecânicos; 



-27- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

35. Execução das instalações elétricas; 

36. Instalação de gerador de energia elétrica para o piscinão; 

37. Cravação das estacas prancha para execução da galeria do córrego Mooca, estruturas de 

entrada e galeria de descarga; 

38. Execução da escavação da fase A (galeria do córrego Mooca); 

39. Demolição da galeria do córrego existente; 

40. Execução da nova estrutura na região da fase A; 

41. Execução de aterro no tardoz da parede da galeria junto à av. Anhaia Mello; 

42. Escavação nas áreas da fase B (áreas laterais da estrutura de entrada); 

43. Execução das células inicial e final da estrutura de entrada; 

44. Execução de aterro no tardoz das células executadas; 

45. Escavação na área da fase C (área central da estrutura de entrada) e retirada do 

escoramento da fase B; 

46. Finalização das novas estruturas de galerias e da estrutura de entrada; 

47. Finalização dos aterros e retirada das estacas prancha; 

48. Interligação do sistema de drenagem existente (córrego Mooca) com o piscinão; 

49. Reconstituição do pavimento e passeio; 

50. Execução dos serviços de paisagismo (instalação de bancos, iluminação, pista de cooper e 

plantio de gramas do campo de futebol); 

51. Plantio de mudas; 

52. Limpeza final da obra; 

53. Liberação do acesso à área. 

5.3.2 Descrição detalhada da infraestrutura 

O Reservatório Mooca é composto por contenções perimetrais apoiadas sobre estacas, taludes 

de corte com declividade de 1V:1H e sistema estrutural com laje moldada in loco, pré lajes pré-

moldadas e vigas e pilares pré-moldados. 

A fundação será do tipo direta e indireta, sendo as seções e alturas das sapatas e dos blocos 

defindidos em função das seções dos pilares. No total, são 4 diferentes composições de sapatas 

e 4 diferentes tipos de blocos. As estacas escavadas possuem diâmetro de 1,00 metro e 
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profundidades variadas de acordo com o local de execução, variando entre 7,40 m e 15,00 

metros.  

Para o caso particular dos pilares internos do reservatório, dadas as condições distintas que 

ocorrem entre os diferentes apoios, ressalta-se que foram considerados três tipos de pilares assim 

caracterizados: 

✓ Pilares Tipo I: pilares que nascem na cota de fundo do reservatório (aproximadamente cota 

723,00m) 

✓ Pilares Tipo II: pilares que nascem entre as cotas 723,00m e 729,00m 

✓ Pilares Tipo III: pilares que nascem entre as cotas 729,00m e 735,00m 

A Figura 5.3.1 apresenta o croqui com a indicação dos três tipos de pilares considerados para a 

área interna do reservatório. 

 
Figura 5.3.1 – Pilares Internos do Reservatório – Tipologia 

Os pilares pré-moldados  variam ainda de acordo com sua seção, sendo defindidas três seções 

distintas: 50 x 50 cm, 60 x 60 cm e 70 x 70 cm. 

Para a área interna no reservatório, observa-se, conforme destacado anteriormente, 03 situações 

distintas de apoio dos pilares. No caso dos pilares Tipo I, dada a cota de fundo da escavação, 

tem-se a presença de materiais de elevada capacidade de suporte, viabilizando a utilização de 

fundações diretas (sapatas), solução de menor custo. Para os pilares Tipos II e III, contudo, dada 

a posição dos mesmos nos taludes de escavação do reservatório, tem-se que a utilização de 

sapatas é inviável por questões de estabilidade dos taludes (necessidade de se limitar as tensões 

aplicadas nos cortes) e pela necessidade de escavações muito próximas para a implantação dos 

elementos. Nestes casos, optou-se pela utilização de fundações em estacas, sendo a alternativa 

de estacas escavadas de grande diâmetro a mais adequadas às condições de escavação e às 

cargas atuantes. 
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Em relação ao trecho externo da Rampa de Acesso, observa-se tratar-se de área com presença 

de solos compressíveis (os taludes de escavação indicados em projeto não resultam na remoção 

completa dos estratos quaternários) e com limitação de acesso, demandando a utilização de 

equipamento de pequeno porte. Conforme citado anteriormente, as condições do subsolo local 

impossibilitam a cravação de estacas pré-moldadas, de modo que a alternativa em estacas raiz 

mostra-se a mais adequada para esta situação. 

Para a Casa de Comandos, observa-se que, dada a cota de implantação da mesma, não é viável 

a utilização de fundações diretas, tendo em vista a presença de estratos compressíveis no subsolo 

em profundidades de até 6m (impossibilitando a substituição deste material). Sendo assim, dada 

a característica desta estrutura, verifica-se que a utilização de estacas escavadas de grande 

diâmetro seria incompatível com as cargas atuantes. Dada a impossibilidade de cravação de 

estacas, definiu-se a utilização de fundações em estacas raiz. 

O Quadro 5.3.1 a seguir resume as tipologias de fundação adotadas para cada uma das estruturas 

que compõem o Reservatório Mooca. 

QUADRO 5.3.1 - RESERVATÓRIO MOOCA – FUNDAÇÕES 

Estrutura Pilares Fundação 

Contenções Perimetrais - Estacas escavadas com fluido estabilizante 

Pilares internos do Reservatório 

Tipo I Sapatas 

Tipo II Estacas escavadas com fluido estabilizante 

Tipo III Estacas escavadas com fluido estabilizante 

Rampa de Acesso - Estacas raiz 

Casa de Comandos - Estacas raiz 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

Dada a profundidade de escavação, o reservatório será composto ainda por contenções 

provisórias e definitivas. Foram definidas 4 contenções para a implantação da estrutura, sendo 2 

contenções provisórias e 2 contenções definitivas. 

Contenção Provisória 1 – Estacas Prancha em Balanço 

Visando possibilitar a implantação das contenções perimetrais do Reservatório Mooca, foram 

definidas escavações provisórias em todo o contorno do reservatório. Dadas as características do 

subsolo local, com camadas de aluvião até cerca de 6m de profundidade, tais escavações foram 

concebidas com taludes abatidos (1V:2H) para se assegurar a estabilidade dos cortes. Para que 

estas escavações não atingissem áreas em uso do parque, assim como as vias existentes, associou-

se aos cortes a implantação de contenções verticais. 

O sistema de contenção em questão, com altura máxima de cerca de 2m, foi definido em estacas 

prancha em balanço, com ponta embutida nas camadas de argila da Formação Resende (taguá). 

As estacas prancha foram projetadas considerando-se perfis PU-12 (ou equivalente técnico), 

cujas características geométricas e estruturais encontram-se indicadas na Figura 5.3.2 e no 

Quadro 5.3.2 a seguir. 



-30- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 

Figura 5.3.2 – Estacas Prancha (PU-12 ou equivalente técnico) 

QUADRO 5.3.2 - ESTACAS PRANCHA - CARACTERÍSTICAS 

Característica Valor 

b (cm) 60 

h (cm) 36 

t (mm) 9,8 

s (mm) 9 

Área (cm²/m) 140 

Módulo de Resistência à Flexão (cm³/m) 1200 

Momento de Inércia (cm4/m) 21600 

Peso (kg/m²) 110 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Contenção Provisória 2 – Estacas Prancha Estroncadas 

Para viabilizar a implantação da Estrutura de Entrada e da Galeria de Descarga associadas ao 

Reservatório Mooca foram definidas contenções verticais provisórias no alinhamento destas 

estruturas, visando reduzir áreas de escavação e, principalmente, impactos nas vias existentes. 

Em função das cotas de fundo destas estruturas, observa-se que as contenções apresentariam 

alturas entre 5m e 6m, impossibilitando o emprego de contenções em balanço. Sendo assim, o 

sistema de contenção foi definido em estacas prancha (PU-12 ou equivalente técnico, conforme 

caracterizado anteriormente, e apresentado na Figura 5.3.2) complementadas por longarinas 

(perfis W360x91) e estroncas (perfis HP250x62). 

A Figura 5.3.3 apresenta planta das contenções provisórias para a Estrutura de Entrada e para a 

Galeria de Descarga. 
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Figura 5.3.3 – Contenção Provisória 2 – Planta 

 

Contenção Definitiva 1 – Parede Diafragma 

Na região da Estação Elevatória do Reservatório Mooca, faz-se necessária a consideração de 

estrutura de contenção vertical, sem os taludes de corte definidos para os demais trechos do 

reservatório. 

Tendo em vista a altura total de escavação (cerca de 18m), definiu-se contenção em parede 

diafragma com espessura de 50cm e ficha mínima de 7m e travamento projetado em tirantes 

permanentes com cargas de trabalho entre 80tf e 100tf (até 6 níveis de tirantes nos trechos de 

maior altura de contenção). 

As Figuras 5.3.4 e 5.3.5 a seguir apresentam vista frontal e seção da Contenção Definitiva 1. 

 
 Figura 5.3.4 – Contenção Definitiva 1 – Vista Frontal 
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Figura 5.3.5 – Contenção Definitiva 1 – Seção 

 

Contenção Definitiva 2 – Contenções Perimetrais 

Em todo o contorno do Reservatório Mooca, encontra-se implantada contenção vertical com 

altura entre 4,10 m e 5,70 m. A contenção apresenta-se com estrutura moldada in loco 

(paramento e pilares), sendo apoiada em estacas escavadas de 1m de diâmetro. 

Estruturas de concreto armado do reservatório 

A cobertura do reservatório é constituída por uma laje de concreto armado, com comprimento 

total de 231,00m, dividida em vãos de 6,00m e 6,50m, entre os eixos 1 e 39. A estrutura é 

dotada de duas juntas de dilatação, nos eixos 11 e 25, dividindo o comprimento total em 3 

trechos de 61,50m, 84,00m e 85,50m. A largura da estrutura em planta é variável, dividida em 

vãos de 8,00m, entre os eixos A e K. Entre os eixos  1 e 11, tem-se largura de 80,00m. Entre os 

eixos 18 e 39 tem-se largura de 48,00m. A largura entre os eixos 12 e 17 é variável. 

A concepção adotada para as lajes trata-se de placas pré-moldadas apoiadas em vigas pré-

moldadas, consolidadas por uma capa de concreto moldada in loco. As vigas pré-moldadas, por 

sua vez, são apoiadas em pilares pré-moldados através de consolos. As Vigas pré-moldadas 

possuem seção de 40 x 100 ccm e 40 x 160 cm. As fundações são constituídas por sapatas na 

região central do reservatório, e blocos com estacas escavadas de 1,0m de diâmetro nas regiões 

periféricas. 

Considerando classe de agressividade ambiental II, as propriedades dos materiais adotadas são 

as seguintes: 
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✓ Para lajes, vigas e fundações – concreto fck 30 MPa 

✓ Para pilares pré-moldados – concreto fck 40 MPa 

✓ Para armadura passiva – aço CA-25 e aço CA-50 

✓ Para alças de içamento das peças pré-moldadas – aço CP190 – RB 

 
Figura 5.3.6 – Planta da cobertura do reservatório – Parte 1/3 
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Figura 5.3.7 – Planta da cobertura do reservatório – Parte 2/3 

 
Figura 5.3.8 – Planta da cobertura do reservatório – Parte 3/3 
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Figura 5.3.9 – Corte longitudinal do reservatório – Parte 1/3 

 
Figura 5.3.10 – Corte longitudinal do reservatório – Parte 2/3 

 
Figura 5.3.11 – Corte longitudinal do reservatório – Parte 3/3 

 
Figura 5.3.12 – Corte transversal do reservatório (largura de 80m) 
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Figura 5.3.13 – Corte transversala do reservatório (largura de 48m) 

A rampa interna do reservatório, localizada entre os eixos 14 e 39 e os eixos G e H, é constituída 

por lajes formadas por placas pré-moldadas assentadas sobre vigas pré-moldadas, consolidadas 

por uma capa de concreto in loco. As vigas, por sua vez, são apoiadas nos consolos dos pilares 

pré-moldados ou diretamente nos elementos de fundação dos mesmos.  

Considerando classe de agressividade ambiental II, as propriedades dos materiais adotadas são 

as seguintes: 

✓ Para lajes e vigas – concreto fck 30 MPa 

✓ Para armadura passiva – aço CA-50 

✓ Para alças de içamento das peças pré-moldadas – aço CP190 – RB 

 
Figura 5.3.14 – Planta da Rampa Interna – Parte 1/2 – cm 
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Figura 5.3.15 – Planta da Rampa Interna – Parte 2/2 – cm  

 

 
Figura 5.3.16 – Corte Longitudinal da Rampa Interna – Parte 1/2 – cm  

 

 
Figura 5.3.17 – Corte Longitudinal da Rampa Interna – Parte 2/2 – cm  
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Figura 5.3.18 – Cortes Transversais da Rampa Interna – cm 

 

5.3.3 Insumos, resíduos e material excedente 

O Quadro 5.3.3 a seguir apresenta os quantitativos referentes aos serviços geotécnicos. 
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QUADRO 5.3.3 - QUANTITATIVOS REFERENTES AOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS 

 
Elaboração: Engecorps, 2020. 

Item Descrição Unidade Quantidade Observações

04-11-00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0km
m³ 231.947,00 Planilha PMSP

04-31-00
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO 
m³ 45.278,40 Planilha PMSP

04-32-00 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO m³ 45.278,40 Planilha PMSP

04-60-00 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO km m³ x km 11.089.016,00 Planilha PMSP

Item Descrição Unidade Quantidade Observações

24.14.01.05.99 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 14 kN/m m² 5.525,00 TPU DER/SP

06-25-00 DRENO DE AREIA m³ 508,00 Planilha PMSP

06-70-03

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO 

TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO 

ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS 

m² 450,00 Planilha PMSP

24.15.13.99 TUBO DRENO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 0,20m m 187,00 TPU DER/SP

Item Descrição Unidade Quantidade Observações

25.04.28.99 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA unid. 2,00 TPU DER/SP

2306016
ESTACA PRANCHA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES - FORNECIMENTO, 

CRAVAÇÃO E RETIRADA COM MARTELO HIDRÁULICO
kg 718.740,00 SICRO

- PERFIS METÁLICOS - AÇO ASTM A572 GRAU 50 kg 93.015,05 -

Item Descrição Unidade Quantidade Observações

06-05-00 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA m³ 71,25 Planilha PMSP

Item Descrição Unidade Quantidade Observações

- TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO CLAM-SHELL unid. 2,00 -

2306239 PAREDE DIAFRAGMA - CONFECÇÃO m³ 4.425,00 SICRO

08-14-02 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO m² 1.388,00 Planilha PMSP

08-20-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" kg 12.409,00 Planilha PMSP

08-26-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPa m³ 166,50 Planilha PMSP

- ARGAMASSA DE COULIS m³ 3.727,00 -

08-28-00
FORNECIMENTO  E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA – 

BOMBEADO 
m³ 588,15 Planilha PMSP

2306076
ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU PAREDE DIAFRAGMA COM AÇO CA-50 

COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
kg 112.943,00 SICRO

08-19-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 kg 771,00 Planilha PMSP

25.08.15.03.99 TIRANTE 80tf 10 FIOS D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 689,00 TPU DER/SP

25.08.15.04.99 TIRANTE 100tf 12 FIOS D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 1.326,00 TPU DER/SP

25.08.16.03.99 TERMO FIXO PARA TIRANTES 80tf 10 FIOS D=1/2" unid. 26,00 TPU DER/SP

25.08.16.04.99 TERMO FIXO PARA TIRANTES 100tf 12 FIOS D =1/2" unid. 48,00 TPU DER/SP

25.09.12.99 INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO kg 53.138,00 TPU DER/SP

25.10.04.99 PERFURAÇÃO PARA DRENO E TIRANTE EM SOLO D=114,30mm (HX) m 1.941,00 TPU DER/SP

08-51-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 166,50 Planilha PMSP

08-49-00 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 527,00 Planilha PMSP

CONTENÇÕES PROVISÓRIAS

FUNDAÇÕES DE GALERIAS

PAREDES DIAFRAGMA (PLÁSTICA E ESTRUTURAL)

TERRAPLENAGEM

PROTEÇÃO E DRENAGEM DE TALUDES
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5.3.4 Mão de obra 

QUADRO 5.3.4 - HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA 

Descrição Pico Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 

Ajudante geral (SGSP) 29 5 7 10 15 25 25 25 25 25 25 25 25 29 27 21 11 9 9 3 3 3 1 1 

Carpinteiro (SGSP) 58 3 3 5 6 6 16 35 58 57 35 25 25 25 25 25 25 25 25 33 39 22 6 6 

Ajudante de carpinteiro 

(SGSP) 
58 3 3 5 6 6 16 35 58 57 35 25 25 25 25 25 25 25 25 33 39 22 6 6 

Ajudante de ferreiro - 

armador (SGSP) 
145  

3 3 3 3 10 65 145 145 65 48 46 42 42 42 56 56 59 62 69 38 17 10 

Pedreiro (SGSP) 11    
1 1 7 7 10 10 8 8 8 6 6 6 4 4 4 7 11 7 6 4 

Encanador (SGSP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ajudante de encanador 

(SGSP) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Serralheiro (SGSP) 1            
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Servente (SGSP) 57 5 9 12 17 37 57 43 40 40 40 40 40 40 38 32 20 17 17 17 14 8 6 6 

Armador  - oficial ferreiro 

(SGSP) 
145  

3 3 3 3 10 65 145 145 65 48 46 42 42 42 56 56 59 62 69 39 10 10 

Mangoteiro (SGSP) 3             
2 3 2 

        

Montador de escoramento 

metálico (SGSP) 
2        

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
  

Operador de máquina de 

concreto projetado (SGSP) 
3             

2 3 2 
        

Soldador (SGSP) 1           
1 1 1 1 1 1 1 1 

     

Motorista de caminhão  71 6 12 30 62 62 66 71 33 9 4 9 14 43 55 67 56 55 40 20 20 21 51 22 

Operador de equipamento 

pesado/leve 
31 5 5 7 12 14 15 14 6 6 5 5 6 13 31 29 24 18 16 14 14 17 14 8 

Subempreiteiro 53 3 5 8 13 16 23 37 53 50 29 24 24 28 31 30 29 27 26 26 29 19 12 8 

Mão de obra indireta                          

TOTAL 576 32 52 85 140 175 247 399 576 547 314 261 264 302 333 328 311 297 285 282 312 200 132 84 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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5.3.5 Cronograma físico-financeiro de implantação do empreendimento 

QUADRO 5.3.5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
DISCRIMINAÇÃO    Total   Mês 01   Mês 02   Mês 03   Mês 04   Mês 05   Mês 06   Mês 07   Mês 08   Mês 09   Mês 10   Mês 11   Mês 12   Mês 13  

1 
MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE 

OBRAS 

R$  10.318.802,65   R$3.705.549,40   R$ 265.948,52   R$ 265.948,52   R$ 332.435,65   R$ 265.948,52   R$ 265.948,52   R$ 265.948,52   R$ 265.948,52   R$ 332.435,65   R$ 265.948,52   R$ 265.948,52   R$ 332.435,65   R$ 265.948,52  

              ‘1   

% 100,0% 35,9% 2,6% 2,6% 3,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 3,2% 2,6% 2,6% 3,2% 2,6% 

2 SERVIÇOS INICIAIS 

R$  6.179.012,94   R$        310,78   R$   48.111,38   R$ 163.969,69   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 408.129,74   R$ 162.877,70   R$   67.949,38   R$ 233.388,13  

                

% 100,0% 0,0% 0,8% 2,7% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 2,6% 1,1% 3,8% 

3 ESCAVAÇÕES E ATERROS 

R$ 30.567.367,56   R$                -     R$                -    
 R$  

1.456.160,15  

 R$  

4.476.139,07  
 R$   69.238,97   R$1.050.538,18  

 R$  

5.118.059,58  
 R$ 319.878,72   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$     1.850,83  

                      

% 100,0%     4,8% 14,6% 0,2% 3,4% 16,7% 1,0%         0,0% 

4 PAREDES DIAFRAGMAS 

R$  6.153.266,05   R$                -     R$                -     R$                -     R$ 144.558,24  
 R$  

2.118.180,01  
 R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$1.820.902,87  

                          

% 100,0%       2,3% 34,4%               29,6% 

5 ESTACAS 

R$  4.101.771,50   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    R$2.434.969,04   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$   32.579,12  

            
 

             

% 100,0%           59,4%             0,8% 

6 
PROTEÇÃO E DRENAGEM DOS 

TALUDES 

R$  168.689,26   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$   18.025,67   R$   49.463,41   R$                -     R$                -    

                            

% 100,0%                   10,7% 29,3%     

7 FUNDAÇÃO DE GALERIAS 

R$  12.208,60   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

                              

% 100,0%                           

8 TIRANTES (FASE II) 

R$  2.059.476,57   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

                              

% 100,0%                           

9 DEMOLIÇÕES 

R$  122.105,25   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$     7.490,00   R$     8.114,17   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -    

                            

% 100,0%         6,1% 6,6%               

10 ESTRUTURAS  

R$ 29.971.158,83   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$ 491.671,87   R$4.961.705,33  R$4.734.704,41  R$2.425.507,43   R$ 250.431,31   R$1.084.750,49   R$ 790.374,85  

                       

% 100,0%             1,6% 16,6% 15,8% 8,1% 0,8% 3,6% 2,6% 

11. 
EQUIPAMENTOS 

HIDROMECÂNICOS 

R$ .654.965,51   R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$                -     R$   33.781,55  

                             

% 22,2%                         0,1% 

  
  

100,00% 3,85% 0,33% 1,96% 5,57% 2,98% 4,33% 6,52% 6,18% 5,69% 3,24% 0,76% 1,54% 3,30% 

  
   

3,85% 4,17% 6,13% 11,70% 14,68% 19,01% 25,53% 31,71% 37,40% 40,64% 41,39% 42,93% 46,24% 

  
  

96.308.824,72 3.705.860,18 314.059,90 1.886.078,36 5.361.262,71 2.868.987,25 4.167.699,66 6.283.809,71 5.955.662,32 5.475.269,81 3.117.611,36 728.720,95 1.485.135,53 3.178.825,87 

  
   

3.705.860,18 4.019.920,08 5.905.998,44 11.267.261,15 14.136.248,40 18.303.948,06 24.587.757,77 30.543.420,09 36.018.689,89 39.136.301,26 39.865.022,21 41.350.157,74 44.528.983,61 

Continua... 
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Continuação... 

QUADRO 5.3.5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
DISCRIMINAÇÃO    Mês 13   Mês 14   Mês 15   Mês 16   Mês 17   Mês 18   Mês 19   Mês 20   Mês 21   Mês 22   Mês 23  

1 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

R$  R$     265.948,52   R$     265.948,52   R$     265.948,52   R$     265.948,52   R$     332.435,65   R$     265.948,52   R$     265.948,52   R$     265.948,52   R$        332.435,65   R$        265.948,52   R$        695.898,63  

  265.948,52 265.948,52 265.948,52 265.948,52 332.435,65 265.948,52 265.948,52 265.948,52 332.435,65 265.948,52 695.898,63 

% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 3,2% 2,6% 2,6% 2,6% 3,2% 2,6% 6,7% 

2 SERVIÇOS INICIAIS 

R$  R$     233.388,13   R$     286.964,04   R$     286.964,04   R$     286.964,04   R$     286.964,04   R$     309.761,89   R$     520.411,45   R$     275.402,09   R$        282.693,59   R$        109.372,51   R$                      -    

  233.388,13 286.964,04 286.964,04 286.964,04 286.964,04 309.761,89 520.411,45 275.402,09 282.693,59 109.372,51   

% 3,8% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 8,4% 4,5% 4,6% 1,8%   

3 ESCAVAÇÕES E ATERROS 

R$  R$         1.850,83   R$  2.689.399,25   R$  4.786.470,88   R$  2.565.340,11   R$  2.608.034,32   R$  1.818.631,80   R$     836.484,94   R$                    -     R$          37.022,30   R$     2.185.827,17   R$        548.291,29  

  1.850,83 2.689.399,25 4.786.470,88 2.565.340,11 2.608.034,32 1.818.631,80 836.484,94   37.022,30 2.185.827,17 548.291,29 

% 0,0% 8,8% 15,7% 8,4% 8,5% 5,9% 2,7%   0,1% 7,2% 1,8% 

4 PAREDES DIAFRAGMAS 

R$  R$  1.820.902,87   R$  2.069.624,93   R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

  1.820.902,87 2.069.624,93                   

% 29,6% 33,6%                   

5 ESTACAS 

R$  R$       32.579,12   R$     649.539,17   R$     984.684,16   R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

  32.579,12 649.539,17 984.684,16                 

% 0,8% 15,8% 24,0%                 

6 PROTEÇÃO E DRENAGEM DOS TALUDES 

R$  R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$       32.461,69   R$       68.738,49   R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

            32.461,69 68.738,49         

%           19,2% 40,7%         

7 FUNDAÇÃO DE GALERIAS 

R$  R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$       12.208,60   R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

              12.208,60         

%             100,0%         

8 TIRANTES (FASE II) 

R$  R$                    -     R$     203.904,27   R$     818.469,43   R$     470.766,83   R$     370.317,27   R$     196.018,77   R$                    -     R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

    203.904,27 818.469,43 470.766,83 370.317,27 196.018,77           

%   9,9% 39,7% 22,9% 18,0% 9,5%           

9 DEMOLIÇÕES 

R$  R$                    -     R$       38.426,57   R$       68.074,50   R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                      -     R$                      -     R$                      -    

    38.426,57 68.074,50                 

%   31,5% 55,8%                 

10 ESTRUTURAS  

R$  R$     790.374,85   R$     644.583,37   R$  1.255.671,82   R$  1.618.441,95   R$  1.107.288,49   R$  1.491.014,14   R$  2.556.730,87   R$  3.302.416,59   R$     1.970.003,30   R$        899.654,26   R$        386.208,35  

  790.374,85 644.583,37 1.255.671,82 1.618.441,95 1.107.288,49 1.491.014,14 2.556.730,87 3.302.416,59 1.970.003,30 899.654,26 386.208,35 

% 2,6% 2,2% 4,2% 5,4% 3,7% 5,0% 8,5% 11,0% 6,6% 3,0% 1,3% 

11. EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS 

R$  R$       33.781,55   R$     405.378,61   R$     405.378,61   R$     405.378,61   R$     439.160,16   R$     405.378,61   R$     405.378,61   R$     405.378,61   R$        878.320,32   R$     2.871.431,82   R$                      -    

  33.781,55 405.378,61 405.378,61 405.378,61 439.160,16 405.378,61 405.378,61 405.378,61 878.320,32 2.871.431,82   

% 0,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 2,9% 9,6%   

      3,30% 7,53% 9,21% 5,83% 5,34% 4,69% 4,84% 4,41% 3,63% 6,57% 1,69% 

      46,24% 53,77% 62,98% 68,81% 74,15% 78,84% 83,69% 88,10% 91,73% 98,31% 100,00% 

      3.178.825,87  7.253.768,73  8.871.661,96  5.612.840,06  5.144.199,93  4.519.215,42  4.665.901,48  4.249.145,82  3.500.475,16  6.332.234,29  1.630.398,27  

      44.528.983,61  51.782.752,34  60.654.414,30  66.267.254,36  71.411.454,29  75.930.669,70  80.596.571,18  84.845.717,00  88.346.192,16  94.678.426,45  96.308.824,72  

Elaboração: Engecorps, 2020 
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5.4 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

5.4.1 Estação Elevatória 

A saída das águas pluviais armazenadas do reservatório é feita por bombeamento composto por 

bombas submersíveis. Visando o melhor aproveitamento da estrutura no controle das 

inundações, realizaram-se as simulações com a condição de início de funcionamento das 

bombas quando o nível de água armazenada atinge a cota 735,00, na fase de enchimento. Desta 

forma, o bombeamento foi iniciado após o pico das vazões no córrego Mooca.  

A proposta inicial para a regra operacional é a de que se verifiquem duas condições para ligar as 

bombas, de modo que o reservatório seja mantido vazio ou com maior volume de 

armazenamento disponível possível, após a fase de enchimento: 

✓ Reservatório com nível acima do mínimo; 

✓ Nível na galeria abaixo da soleira do vertedor. 

A regra deverá ser detalhada em fase posterior do projeto. 

Considerações Iniciais 

A estação elevatória do reservatório de contenção de cheias do córrego da Mooca terá a 

finalidade de recalcar a água acumulada nesse reservatório até a galeria de água pluvial.  

A elevatória será constituída por unidades de gradeamento e poço de sucção, seis bombas do 

tipo submersível. Cada conjunto apresentará capacidade máxima de 708 L/s e potência calculada 

de 105 kW. O tempo de esvaziamento do reservatório é  estimado em 13 horas.  

Gradeamento 

A água pluvial passará por grades manuais na elevatória para remoção os sólidos grosseiros, com 

a finalidade de impedir a passagem dos mesmos e, consequentemente, a danificação das bombas 

de recalque.  

As grades serão instaladas em canais de concreto, cada uma com dimensões de 1,517 mm x 

5,400 mm. Serão constituídas de barras paralelas de seção retangular de 9,5 mm x 38,1 mm 

(3/8" x 1½") fabricadas de aço inox 304. Apresentarão espaçamento entre barras igual a 5,0 cm. 

As grades serão fixas e de limpeza manual. A remoção do material retido deverá ocorrer com 

auxílio de ancinho, em frequência a ser definida pela equipe de operação. Recomenda-se que 

a limpeza ocorra de modo a permitir que as grades operem com obstrução inferior a 50%, 

depositado em tambores apropriados. Para acesso às grades serão utilizados escada do tipo 

marinheiro. Além disso, previu-se conjunto de trole e monovia, com capacidade de 1,0 tonelada, 

para auxiliarem em eventuais serviços de manutenção das grades.  
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5.4.2 Poço de Sucção e Conjuntos Motobomba 

O canal de gradeamento alimentará o poço de sucção e foi dimensionado de acordo com as 

seguintes premissas:  

✓ Não permitir formação de vórtice; 

✓ Não permitir descarga livre na entrada, nem velocidade de aproximação superior a 0,60 m/s; 

✓ Não permitir circulação que favoreça a tomada por uma ou mais bombas em prejuízo de 

outras; 

✓ Não permitir depósitos no fundo ou nos cantos adotando-se paramentos inclinados no 

sentido das tomadas das bombas; 

✓ Facilitar a instalação de tubulações e conjuntos elevatórios, bem como as condições de 

operação conforme recomendado pelo fabricante; 

✓ Garantir a submersão total e constante da entrada da bomba. 

Após definido os conjuntos motobombas a serem utilizados, determinou-se as dimensões 

“corrigidas” do poço em função das condições operacionais e hidráulicas. Apresentando 

dimensões de 4,70 m de largura, 11,50 m de comprimento, 18,45 m de altura total e cota de 

fundo igual a 721,65 m. Os níveis de água de operação serão: 

✓ N.A. máximo = 736,00 m; 

✓ N.A. médio = 729,50 m; 

✓ N.A. mínimo = 723,00 m. 

O poço de sucção contará ainda com medidor de nível do tipo ultrassônico para auxiliar na 

operação do sistema. 

A seleção dos conjuntos elevatórios foi feita em função da vazão total a ser recalcada, da altura 

manométrica e da disponibilidade de equipamentos no mercado. Além disso, as unidades de 

bombeamento foram definidas segundo os seguintes critérios e condições: 

✓ Bombas de mesmo tipo e, de preferência, de mesma vazão ou de vazões múltiplas entre si; 

✓ Os pontos de operação das bombas, nas diversas situações possíveis, situados na faixa 

adequada de rendimento; 

✓ NPSH disponível superando em 20% e no mínimo em 0,50 m o NPSH requerido pela bomba 

em todos os pontos de operação; 

✓ A potência nominal dos motores de acionamento foi escolhida para a condição mais 

desfavorável de operação, acrescentando-se a folga indicada pelos fabricantes (em torno de 

10%). 
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✓ Foram previstas 6 (seis) motobombas submersíveis para instalação fixa, cada uma com 

capacidade máxima de 708 L/s. O acionamento das bombas será manual em função do nível 

do poço de sucção (medidor ultrassônico do poço de sucção), admitindo-se como níveis 

máximos e mínimos 735,00 m e 723,00 m, respectivamente.  

✓ Para atendimento das condições mencionadas, foi selecionada a seguinte bomba de 

referência: Modelo XFP-351M-CH3, de fabricação Sulzer, com diâmetro do rotor de 

403 mm e potência do motor de 125 kW. Recomenda-se utilizar bombas e rotores de 

material mais resistentes à abrasão em função da presença de areia. 

✓ Cada bomba contará ainda com tubo guia de DN 50 mm, com lance de 18.45 m, e correntes 

para içamento com manilhas de fixação. Previu-se ainda um sistema de içamento dos 

conjuntos motobombas a partir de monovia, com talha e trole elétricos, para auxiliarem os 

serviços de manutenção.  

✓ Caso seja necessário o acesso ao nível inferior da elevatória, este poderá ser realizado através 

de uma escada do tipo marinheiro.   

✓ A linha de recalque responsável por conduzir a água pluvial até a galeria será de Ferro 

Fundido, com diâmetro DN 500 mm.  

No Gráfico 5.4.1, Quadro 5.4.1 e ANEXO IV estão apresentadas as características operacionais 

das bombas para os diferentes níveis de operação. No ANEXO V são apresentadas as 

especificações técnicas das bombas submersíveis. 

 
Gráfico 5.4.1 – Curvas características do sistema e da bomba 
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QUADRO 5.4.1 - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA BOMBA 

Parâmetro NA mínimo NA médio NA máximo 

Vazão (m³/h) 1.698 2.137 5.549 

Altura manométrica (m) 17,27 12,00 6,82 

NPSH disponível (m) 11,3 17,2 23,1 

NPSH requerido (m) 2,1 8,9 12,8 

Rendimento (%) 75,8 71,3 54,7 

Potência necessária (kW) 105 97 86 

Potência do equipamento (kW) 103 98 92 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

A potência nominal dos motores de acionamento atende à condição mais desfavorável de 

operação. Desse modo, serão instaladas 6 bombas com potência unitária nominal de 167 hp 

(125 kW). 

5.4.3 Drenagem do poço de sucção  

Para drenagem do poço de sução será utilizada uma bomba submersível dotadas de mangote 

flexível, com as seguintes características: 

✓ Quantidade de conjuntos elevatórios: 1 (ficará no almoxarifado); 

✓ Tipo de bomba: submersível, dotada de mangote flexível; 

✓ Sólidos máximos: 65 mm; 

✓ Instalação: tipo portátil; 

✓ Comprimento do mangote flexível: 25 m; 

✓ Padrão da conexão de descarga: rosca BSP; 

✓ Diâmetro do mangote: 80 mm; 

✓ Finalidade: drenagem em geral; 

✓ Vazão de recalque: 29,12 m³/h (8,1 l/s); 

✓ Altura manométrica nominal: 21,3 m; 

✓ Frequência do motor: 60 Hz. 

A princípio, a bomba de drenagem seria fixa no poço de sucção, entretanto devido às 

características de operação do Piscinão (grande acúmulo de galhos, areia, etc.) e operação 

esporádica, optou-se por uma bomba portátil. Dessa forma, a bomba que ficará armazenada na 

sala de oficina e quando necessária será utilizada para fazer o esvaziamento e limpeza do poço 

de sucção. 
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Para atendimento das condições mencionadas, foi selecionada a seguinte bomba de referência: 

Modelo XFP 81 e VX, de fabricação Sulzer, com capacidade de 29,12 m³/h e potência do motor 

de 8,0 kW. Na Figuras 5.4.1 e 5.4.2 estão apresentadas, respectivamente, as características 

operacionais e o dimensional da bomba. 

 

Figura 5.4.1 - Características operacionais da bomba de drenagem 
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Figura 5.4.2 - Dimensional da bomba de drenagem 

 

5.5 DETALHAMENTO DO MÉTODO CONSTRUTIVO 

A construção do reservatório e das estruturas associadas a ele consistem, basicamente, na 

escavação do solo até as cotas indicadas nos projetos. Porém, para determinadas profundidades 

de escavação, far-se-á necessária contenção do solo por meio de estacas prancha e escavação 

em taludes. Posterior à execução de obras de contenção, será feito o reaterro até a cota de 

projeto, em conformidade com o terreno natural.  

Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de desmatamento/remoção, 

destocamento e limpeza do terreno nas áreas devidas não tenham sido totalmente concluídas. 

Com base nas sondagens disponíveis na área de execução do reservatório, a escavação será em 

solo de 1° e 2 categorias, não sendo previstas escavações em materiais de 3ª categoria. Portanto, 
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não há indícios de materiais que compreendam rocha sã, matacões maciços, blocos e rochas 

fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em blocos 

menores, exigindo o uso contínuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para 

desagregação da rocha. 

As obras de escavação do piscinão serão realizadas em 2 etapas. A execução das obras em 2 

etapas é realizada para que sejam mantidas áreas do parque em funcionamento.  

 
Figura 5.5.1 - Corte típico do processo de escavação 

A execução das obras das galerias e estruturas de entrada terá contenção provisória por estacas 

prancha para a escavação até as cotas de projeto. A sequência executiva é apresentada a seguir: 

 
Figura 5.5.2 - Etapas de escavação para execução da galeria e estruturas de entrada 
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A execução das estruturas geram interdição do tráfego da avenida Professor Luiz Inagcio de 

Anhaia Melo – sentido bairro e do escoamento do córrego Mooca. O tráfego da avenida neste 

sentido da via deverá ser interditado e desviado em sua totalidade para as vias adjacentes durante 

a execução das obras. O escoamento do córrego deverá ser desviado por meio de ensecadeiras 

e bombas para o reservatório já construído durante a fase de execução da escavação, demolição 

e concretagem das estruturas da galeria do córrego da Mooca e estruturas de entrada (fases A, B 

e C da Figura 5.5.2).  

Os materiais a serem empregados na execução dos aterros serão oriundos de áreas de 

empréstimo e de cortes efetuados no próprio terreno nos casos em que o material escavado 

mostrar-se apto para execução de aterros. 

O solo escavado na área do reservatório poderá ser empregado para a construção dos aterros, 

desde que esteja em umidade adequada para compactação (os solos escavados abaixo do nível 

do lençol freático, por se encontrarem saturados, não deverão ser utilizados) e desde que 

apresentem características de plasticidade adequadas aos processos de escavação. 

5.6 INTERVENÇÕES E INSTALAÇÕES PREVISTAS NO PROJETO 

Deverá constar do Projeto Básico plantas da área do reservatório e das obras associadas, na escala 

1:1.000 (ou compatível), com curvas de nível de metro em metro, com representação das saias 

dos cortes e aterros, contendo os seguintes elementos: 

a) APP conforme Novo Código Florestal Lei nº 12.651/2012, Resoluções CONAMA 302/2001 

e 303/2002; 

b) Áreas com potencial de contaminação, áreas suspeitas de contaminação e áreas 

contaminadas; 

c) Áreas erodidas e/ou erodíveis; 

d) Sistema de drenagem; 

A escada de dissipação de energia possuirá entrada na cota 733,00 e terminará no fundo do 

reservatório, na cota 722,00. Nesta cota, a bacia de dissipação auxiliará na dissipação de energia.  

A casa de bombas (estação elevatória), que possui a função de esvaziar o reservatório, se 

encontratá na cota 721,65. O esvaziamento será feito por recalque para a cota 736,10, cota de 

fundo do canal de descarga. Por este canal, o escoamento será feito por gravidade para o seu 

lançamento no córrego Mooca na cota 735,50.  

O acesso para limpeza e manutenção do reservatório será feita por meio de rampa. A entrada 

será localizada na Rua João Pedro Lecôr, na cota aproximada 743,00 m, e terminará no interior 

do reservatório, na cota 723,00 m. A eventual remoção da grade e bombas para manutenção 

será feita por içamento, por meio da monovia projetada. 

O acesso ao parque Arthur Friedenreich será preservado pela rua Jacinto Menezes Palhares. 
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5.7 CONCEPÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS MOOCA-2 

Os reservatórios de retenção de águas pluviais, conhecidos como reservatórios de amortecimento 

de cheias ou ainda como piscinões, são estruturas construídas com a finalidade em armazenar o 

escoamento superficial produzido em uma bacia hidrográfica, de modo que o pico de vazão do 

escoamento seja reduzido nas áreas à jusante dos mesmos. Córregos e canais que não possuem 

capacidade de escoamento das vazões de pico, resultando em seu transbordamento, passam a 

ter condição de escoar as vazões reduzidas (amortecidas). 

O córrego da Mooca apresenta diversos pontos de transbordamento que resultam em 

inundações na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e ruas adjacentes por não possuir 

capacidade de escoamento das vazões máximas. O reservatório MO-02 foi planejado para que 

as inundações do córrego, no trecho compreendido entre a Avenida Jacinto Menezes Palhares 

até a confluência com o rio Tamanduateí, sejam amenizadas. A máxima eficiência deste no 

controle das inundações do córrego será obtida em conjunto com a construção dos demais 

reservatórios (MO-05 e MO-04) previstos no PDMAT, os quais auxiliarão também no controle 

de inundação das áreas à montante do MO-02. 

O MO-02 também está articulado com as medidas de controle de escoamento superficial 

previstas no Plano Regional Estratégico, decreto n° 57.537/2016, que prevê obras de 

infraestrutura antes ou concomitante ao adensamento da região previsto para a Zona de 

Estruturação Urbana (ZEU) existente e prevista na região da avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia 

Mello (ao longo do Monotrilho). A implantação do reservatório de contenção Mooca 02 é uma 

obra importante para amenizar os problemas de macrodrenagem, as quais podem apresentar 

riscos hidrológicos graves com o adensamente previsto para região.  

A análise do efeito e eficiência dos reservatórios no controle das inundações fez-se por meio de 

simulações hidrológicas pelo método do Soil Conservation Service (SCS) utilizando-se o software 

HEC-HMS. O software possibilita a simulação da propagação de cheia nos reservatórios e o efeito 

da combinação de reservatórios. Os parâmetros hidrológicos utilizados nas simulações seguem 

as orientações (2012). 

Conforme apresentado no Item 4, foram realizadas simulações hidrológicas para cinco cenários: 

cenário atual, cenário futuro 1, cenário futuro 2, cenário futuro 3 e cenário futuro 4. Para cada 

cenário, foram feitas simulações para vazões com período de retorno de 10, 25, 50 e 100 anos.  

Inicialmente foram realizadas simulações hidrológicas para o cenário atual. Na Figura 5.7.1 é 

apresentado o hidrograma da área de implantação do reservatório MO-02 (Nó 3), para chuvas 

com Tr 100 anos, sem a existência do mesmo. A vazão de pico para este período de recorrência 

é de 202,82 m³/s e o tempo de pico é de 41 minutos.  
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Figura 5.7.1 – Hidrograma do Nó 3, Tr 100  anos e cenário atual 

Os trechos de canal do córrego do Mooca (trechos 3 e 4), à jusante do local previsto para o MO-

02, tem capacidade de escoamento de 53,01 m³/s e 39,43 m³/s, respectivamente, e não 

atendem à demanda hidrológica para o cenário atual. A verificação hidráulica foi realizada pela 

equação de Manning, em que foi considerado escoamento em regime permanente e uniforme 

nos trechos. O trecho 4, embora possua seção maior, possui menor capacidade de vazão em 

função da menor declividade. Os dados obtidos do cadastro da galeria utilizados para a 

verificação são apresentados no Quadro 5.7.1. 

QUADRO 5.7.1 – PARÂMETROS HIDRÁULICOS DOS TRECHOS 3 E 4 DO CÓRREGO DA MOOCA 

Parâmetros hidráulicos dos trechos 3 e 4 do córrego da Mooca 

Canal - Trecho 3 – seção:  5,00 x 3,05 

NA max 2,65 m 

Área molhada 13,25 m2 

Perímetro Molhado 10,3 m 

rugosidade 0,018   

RH 1,286 m 

Declividade da galeria 0,004 m/m 

Capacidade de vazão 53,01 m3/s 

Velocidade 4,00 m/s 

Comprimento do trecho 754,540 m 

v2/2g 0,82 m 

tempo de escoamento em galeria 3,14 minutos 

Continua... 
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...Continuação. 

QUADRO 5.7.1 – PARÂMETROS HIDRÁULICOS DOS TRECHOS 3 E 4 DO CÓRREGO DA MOOCA 

Parâmetros hidráulicos dos trechos 3 e 4 do córrego da Mooca 

Canal - Trecho 4 – seção: 2 células de 3,00x3,05 

NA max 2,65 m 

Área molhada 15,90 m2 

Perímetro Molhado 16,6 m 

rugosidade 0,018   

RH 0,958 m 

Declividade da galeria 0,002 m/m 

Capacidade de vazão 39,43 m3/s 

Velocidade 2,48 m/s 

Comprimento do trecho 1811,070 m 

v2/2g 0,31 m 

tempo de escoamento em galeria 12,17 minutos 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Constatada a insuficiência dos trechos de canal do córrego da Mooca, fez-se a simulação da 

bacia hidrográfica com a implantação dos reservatórios.  

O sistema de entrada de água no reservatório é composto por vertedor lateral com 25 metros de 

comprimento. A entrada de água no reservatório ocorrerá quando o nível de água na galeria 

existente atingir 1,00 m de altura em relação ao fundo da galeria (Figura 5.7.2). Em seguida, o 

escoamento será direcionado a uma escada hidráulica e, por fim, a bacia de dissipação de 

energia com área de 180 m². 

 
Figura 5.7.2 – Vista da galeria existente e vertedor de entrada do reservatório MO-02 (projeto básico) 

 

O volume de armazenamento do reservatório MO-02 foi determinando por meio da curva cota-

área-volume (Quadro 5.7.2). A saída das águas pluviais armazenadas do reservatório é feita por 

sistema de bombeamento composto por 6 bombas, com vazão de 708 L/s cada, totalizando 

4,25m³/s e será ativado somente após ocorrência das vazões máximas. 
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QUADRO 5.7.2 – DADOS DO RESERVATÓRIO MO-02 

Cota Área (m²) Volume (m³) Volume acumulado (m³) 

722,00 66,51 0,00 0,00 

722,20 78,55 14,51 14,51 

722,40 90,59 16,91 31,42 

722,60 102,63 19,32 50,74 

722,80 114,68 21,73 72,47 

723,00 126,72 24,14 96,61 

723,20 5.238,63 536,54 633,15 

723,40 5.327,55 1.056,62 1.689,77 

723,60 5.417,16 1.074,47 2.764,24 

723,80 5.507,46 1.092,46 3.856,70 

724,00 5.598,44 1.110,59 4.967,29 

724,20 5.690,12 1.128,86 6.096,15 

724,40 5.782,48 1.147,26 7.243,41 

724,60 5.875,53 1.165,80 8.409,21 

724,80 5.969,27 1.184,48 9.593,69 

725,00 6.063,69 1.203,30 10.796,98 

725,20 6.158,81 1.222,25 12.019,23 

725,40 6.254,61 1.241,34 13.260,57 

725,60 6.351,10 1.260,57 14.521,15 

725,80 6.448,28 1.279,94 15.801,08 

726,00 6.546,15 1.299,44 17.100,53 

726,20 6.644,71 1.319,09 18.419,61 

726,40 6.743,95 1.338,87 19.758,48 

726,60 6.843,89 1.358,78 21.117,26 

726,80 6.944,51 1.378,84 22.496,10 

727,00 7.045,82 1.399,03 23.895,14 

727,20 7.147,82 1.419,36 25.314,50 

727,40 7.250,50 1.439,83 26.754,33 

727,60 7.353,88 1.460,44 28.214,77 

727,80 7.457,94 1.481,18 29.695,95 

728,00 7.562,69 1.502,06 31.198,01 

728,20 7.668,13 1.523,08 32.721,10 

728,40 7.774,26 1.544,24 34.265,34 

728,60 7.881,08 1.565,53 35.830,87 

728,80 7.988,21 1.586,93 37.417,80 

729,00 8.095,50 1.608,37 39.026,17 

729,20 8.773,60 1.686,91 40.713,08 

729,40 8.886,00 1.765,96 42.479,04 

729,60 8.999,08 1.788,51 44.267,55 

729,80 9.112,85 1.811,19 46.078,74 

Continua... 
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...Continuação. 

QUADRO 5.7.2 – DADOS DO RESERVATÓRIO MO-02 

Cota Área (m²) Volume (m³) Volume acumulado (m³) 

730,00 9.227,31 1.834,02 47.912,76 

730,20 9.862,97 1.909,03 49.821,78 

730,40 9.924,58 1.978,76 51.800,54 

730,60 9.986,37 1.991,09 53.791,63 

730,80 10.048,36 2.003,47 55.795,11 

731,00 10.110,54 2.015,89 57.811,00 

731,20 10.172,91 2.028,34 59.839,34 

731,40 10.235,47 2.040,84 61.880,18 

731,60 10.298,23 2.053,37 63.933,55 

731,80 10.361,17 2.065,94 65.999,49 

732,00 10.424,31 2.078,55 68.078,04 

732,20 10.487,64 2.091,19 70.169,23 

732,40 10.551,17 2.103,88 72.273,11 

732,60 10.614,89 2.116,61 74.389,72 

732,80 10.678,79 2.129,37 76.519,09 

733,00 10.742,89 2.142,17 78.661,26 

733,20 10.807,19 2.155,01 80.816,26 

733,40 10.871,67 2.167,89 82.984,15 

733,60 10.936,35 2.180,80 85.164,95 

733,80 11.001,22 2.193,76 87.358,71 

734,00 11.066,28 2.206,75 89.565,46 

734,20 11.131,54 2.219,78 91.785,24 

734,40 11.196,98 2.232,85 94.018,09 

734,60 11.262,62 2.245,96 96.264,05 

734,80 11.328,45 2.259,11 98.523,16 

735,00 11.394,47 2.272,29 100.795,45 

735,20 12.082,25 2.347,67 103.143,12 

735,40 12.082,27 2.416,45 105.559,58 

735,60 12.082,29 2.416,46 107.976,03 

735,80 12.082,31 2.416,46 110.392,49 

736,00 12.082,34 2.416,46 112.808,96 

736,20 12.082,36 2.416,47 115.225,43 

736,40 12.082,38 2.416,47 117.641,90 

736,60 12.082,41 2.416,48 120.058,38 

736,80 12.082,43 2.416,48 122.474,86 

737,00 12.082,45 2.416,49 124.891,35 

737,20 12.082,48 2.416,49 127.307,85 

737,40 12.082,50 2.416,50 129.724,34 

737,60 12.082,52 2.416,50 132.140,85 

737,80 12.082,57 2.416,51 134.557,35 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Na Figura 5.7.3 são apresentados os hidrogramas de entrada e saída do reservatório MO-02 para 

vazões com de Tr 100 anos, simulando-se o cenário futuro 1. Para este cenário, o trecho 3 atende 

às vazões com Tr de 100 anos. Entretanto, permanece o transbordamento do trecho 4, pois o 

mesmo recebe contribuições significativas até o lançamento no rio Tamanduateí, sendo 

necessário seu redimensionamento.   

 
Figura 5.7.3 – Hidrogramas reservatório MO-02 para vazões com Tr de 100  anos, d=2,0hs – cenário futuro 1 

Na Figura 5.7.4 são apresentados os hidrogramas de entrada e saída do reservatório MO-02 para 

vazões com Tr 50 anos, simulando-se o cenário futuro 2. 
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Figura 5.7.4 – Hidrogramas reservatório MO-02 para vazões com Tr de 50  anos, d=3,0h – cenário futuro 2 
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6. LEGISLAÇÃO E DIRETRIZES INCIDENTES  

6.1 LEGISLAÇÃO INCIDENTE (ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) 

O objetivo deste item é apresentar as principais leis, decretos e demais requisitos legais aplicáveis 

ao empreendimento, tendo em vista indicar eventuais incompatibilidades ou restrições. Sua 

apresentação ocorre na forma de textos e quadros resumindo os principais aspectos ambientais 

apropriados a natureza do empreendimento. Os diplomas legais estão organizados em ordem 

cronológica e agrupados em concordância com os temas por âmbito da aplicação (Federal 

Estadual e Municipal). 

O Licenciamento Ambiental deste empreendimento, do ponto de vista legal, se fundamenta na 

Resolução CONAMA nº 01/1986, que dispõe sobre a exigência do licenciamento para as 

atividades modificadoras do meio ambiente, assim como na Resolução CADES nº 207/2020 

(ANEXO I), e que solicita a elaboração de EVA específico para o projeto em questão, e justifica 

o licenciamento deste empreendimento no âmbito da municipalidade (SVMA). 

6.1.1 Aspectos Gerais/Dano Ambiental 

6.1.1.1 Âmbito Federal 

✓ Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 (regulamentada pelo Decreto nº 99.724/90) – Dispõe 

sobre Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação 

constituindo o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Esta política “tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando a garantia, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

✓ De acordo com esta Lei, o poluidor fica obrigado, independentemente de existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade. Ainda, estabelece a exigência do licenciamento prévio à construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras/degradadora. 

✓ Lei n° 7.347 de 24 de julho de 1985 – Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico. 

✓ Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais). 

6.1.1.2 Âmbito Estadual 

✓ Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e 

define princípios e diretrizes. 
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✓ Esta lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, 

objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com 

vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do 

meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 

ambientais no Estado de São Paulo. 

✓ Lei n° 13.798 de 9 de novembro de 2009 (Regulamentada pelo Decreto nº 55.974/10) - 

Dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas. 

6.1.2 Áreas de Proteção, licenciamento ambiental, manejo de fauna e flora e 

compensação ambiental 

6.1.2.1 Âmbito Federal 

✓ Resolução CONAMA n° 001 de 23 de janeiro de 1986 (alterada pelas Resoluções n° 11/86, 

n° 05/87, e n° 237/97) - Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e 

as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, a serem 

submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

✓ Decreto n° 9.274 de junho de 1990 – Define a composição do SISNAMA e estipula as 

licenças ambientais a serem emitidas em cada estágio do projeto. 

✓ Resolução CONAMA n° 237 de 19 de dezembro de 1997 – Esta resolução dispõe sobre a 

revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 

ambiental estabelecido pela Resolução CONAMA n° 001/86. 

✓ Lei Federal n° 9.985 de 18 de junho de 2000, (regulamentada pelo Decreto n° 4.340 de 22 

de agosto de 2002 alterado pelo Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009) - Regulamenta 

o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação”. 

Segundo esta Lei “Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação 

do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento 

desta Lei”. 

✓ Resolução CONAMA n° 371 de 05 de abril de 2006 – Estabelece diretrizes aos órgãos 

ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 

advindos de compensação ambiental, conforme a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

dá outras providências. 
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✓ Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 – Institui o Novo Código Florestal. Declara 

área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas 

ao longo de rios ou qualquer curso d’água, em faixa marginal cujo alcance dependerá da 

largura do curso margeado.  

Estabelece, ainda, que a supressão de vegetação em área de preservação permanente 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprios, quando 

inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto e mediante o 

atendimento das medidas mitigadoras e compensatórias indicadas pelo órgão ambiental 

previamente à emissão da autorização. 

✓ Lei Federal n° 12.727 de 17 de outubro de 2012 - Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 

2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

e revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a 

Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 

da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da Lei nºo 12.651, de 25 

de maio de 2012. 

✓ Resolução CONAMA n° 001 de 31 de janeiro de 1994 - Define vegetação primária e 

secundária nos estágios pioneiro inicial, médio e avançado de regeneração. 

✓ Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (regulamentada pelo Decreto n° 6.660/08) - 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá 

outras providências. 

✓ Resolução n° 388 de 23 de fevereiro de 2007 - Dispõe sobre a convalidação das Resoluções 

que definem a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto nº art. 4º § 1º da Lei nº 11.428, de 22 

de dezembro de 2006. 

✓ Resolução CONAMA n° 302 de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime 

de uso do entorno. 

✓ Resolução CONAMA n° 303/02 (alterada pela Resolução n° 341/03) - Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

✓ Resolução CONAMA n° 369 de 28 de março de 2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, 

de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. 

✓ Deliberação CONSEMA Normativa 01/2014 de 23 de abril de 2014 - Fixa tipologia para o 

exercício da competência municipal, no âmbito do licenciamento ambiental, dos 
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empreendimentos e atividades de potencial impacto local, nos termos do Art. 9º, inciso XIV, 

alínea “a”, da Lei Complementar Federal 140/2011. 

✓ Lei n° 5.197 de 03 de janeiro de 1967 (alterada pelas Leis n° 7.584/87, n° 7.653/88, n° 

97.633/89 e n° 9.111/95), dispõe sobre à fauna e dá outras providências. 

✓ Instrução Normativa n° 146 de 10 de janeiro de 2007 – IBAMA, estabelece os critérios para 

procedimentos relacionados ao manejo de fauna silvestre em áreas de influências de 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental como definido pela Lei n° 6938/81 e 

pelas Resoluções Conama n° 001/86 e n° 237/97.  

6.1.2.2 Âmbito Estadual 

✓ Lei Estadual n° 997 de 31 de maio de 1976 - Dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio 

Ambiente e condiciona a instalação de fontes de poluição à prévia autorização do órgão 

estadual de controle da poluição do meio ambiente, mediante expedição, de Licença 

Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental 

de Operação (LAO). Cada uma destas licenças conterá as condicionantes a serem atendidas 

pelo requerente bem como seu prazo de validade. 

✓ Decreto n° 47.400 de 4 de dezembro de 2002 - Regulamenta dispositivos da Lei Estadual nº  

9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos 

de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para a sua 

renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui 

procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o 

recolhimento de valor referente ao preço de análise. 

✓ Decreto n° 48.919 de 02 de setembro de 2004 – Dá nova redação ao artigo 11 do Decreto 

n n° 47.400, de 04 de dezembro de 2002, que regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 

9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos 

de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua 

renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui 

procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o 

recolhimento de valor referente ao preço de análise. 

✓ Decreto n° 53.205 de 03 de julho de 2008 - Dá nova redação e acrescenta dispositivos ao 

Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 

de setembro de 1976, alterado pelo Decreto n° 47.397, de 4 de dezembro de 2002. 

✓ Lei n° 13.542 de 08 de maio de 2009 - Dispõe sobre a alteração na denominação da CETESB 

- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e trata de novas atribuições à 

Companhia, às atividades executadas pelo antigo DEPRN (Departamento Estadual de 

Proteção de Recursos Naturais) e pelo DUSM (Departamento de Uso do Solo) passando para 

a responsabilidade da CETESB e incorporando as seguintes atribuições: 
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a) Autorizar a supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de Preservação 

Permanente e demais áreas ambientalmente protegidas;  

b) Emitir alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de 

mananciais. 

✓ Decreto n° 60.329 de 02 de abril de 2014 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental 

simplificado e informatizado de atividades e empreendimentos de baixo impacto ambiental 

e dá providências correlatas. 

✓ Resolução SMA n° 49 de 28 de maio de 2014. Dispõe sobre os procedimentos para 

licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental, no âmbito da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 

✓ Decreto n° 60.070 de 15 de janeiro de 2014 - Regulamenta os procedimentos relativos à 

compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, no âmbito do licenciamento ambiental de competência do Estado de São Paulo, 

dispõe sobre a Câmara de Compensação Ambiental - CCA e dá providências correlatas. 

✓ Decreto n° 62.672 de 04 de julho de 2017 - Dá nova redação aos dispositivos que especifica 

do Decreto nº 60.070, de 15 de janeiro de 2014. 

✓ Decreto Estadual n° 30.443 de 20 de setembro de 1989 – Institui como patrimônio ambiental 

os exemplares arbóreos apresentados no documento “Vegetação Significativa do Município 

de São Paulo”, registrado na Seção de Documentação da Secretaria do Meio Ambiente, e dá 

outras providências. 

✓ Decreto Estadual n° 49.566 de 25 de abril de 2005 - Dispõe sobre a intervenção de baixo 

impacto ambiental em áreas consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal. 

Estabelece que os pedidos de autorização para intervenção eventual e de baixo impacto 

ambiental em áreas de preservação permanente, devem ser formalizados em procedimento 

administrativo próprio junto ao Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - 

DEPRN da Secretaria do Meio Ambiente. 

✓ Portaria DEPRN n° 51 de 30 de novembro de 2005 – Institui o procedimento simplificado 

para instrução de processos de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de 

árvores nativas isoladas, intervenção em áreas especialmente protegidas e outros no âmbito 

do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN. A compensação 

ambiental será determinada em todos os casos de manejo de vegetação arbórea previstos 

nesta Portaria e designa-se a compensar o impacto ambiental negativo e inevitável, com o 

objetivo de garantir a manutenção, ampliação e melhoria da cobertura vegetal.  Será 

realizada a medida compensatória por meio de plantio de espécies arbóreas ou mediante o 

fornecimento de mudas ao viveiro municipal. 

✓ Resolução SMA n° 13 de 22 de fevereiro de 2008 - Dispõe sobre a concessão de autorização 

para a supressão de vegetação nativa para implantação de obras de interesse público. 
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✓ Resolução SMA n° 84 de 12 de setembro de 2013 - Dispõe sobre a autorização de supressão 

de exemplares arbóreos nativos isolados. 

✓ Decreto Estadual n° 39.743 de 23 de dezembro de 1994 - Transfere à Prefeitura do 

Município de São Paulo, por meio de sua Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, as análises dos casos de corte, em caráter excepcional, dos exemplares arbóreos 

citados no Decreto n° 30.443, de 20 de setembro de 1989. 

✓ Resolução SMA n° 48 de 21 de setembro de 2004 – Publicação da lista oficial das espécies 

da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção seguindo recomendação do Instituto 

de Botânica de São Paulo e de acordo com as diretrizes estabelecidas na Convenção sobre 

Diversidade Biológica e Agenda 21.  

✓ Instrução Normativa n° 06 de 23 de setembro de 2008 – MMA. Reconhece as espécies da 

flora brasileira ameaçadas de extinção e com deficiência de dados. 

6.1.2.3 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 11.426 de 18 de outubro de 1993 - Cria a Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA) o órgão local do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES) o órgão 

consultivo e deliberativo em questões de meio ambiente no Município. 

✓ Lei n° 14.887 de 15 de janeiro de 2009 - Reorganiza a Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente - SVMA e dispõe sobre seu quadro de cargos de provimento em comissão; 

confere nova disciplina ao Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

CADES, ao Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- CONFEMA, ao Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA, 

ao conselho consultivo da universidade aberta do meio ambiente e cultura de paz e ao 

conselho regional de meio ambiente e cultura de paz; revoga as leis e os decretos que 

especifica. Regulamentada pelo Decreto n° 52.153, de 28 de fevereiro de 2011. 

✓ Portaria SVMA n° 38-G/96 - Elabora os procedimentos para a análise do licenciamento 

ambiental requisitado para a avaliação por parte da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA). 

✓ Portarias 038/SVMA.G/95, 039/SVMA.G/96 e 104/SVMA.G/96 – Atribui ao Departamento de 

Controle da Qualidade Ambiental (DECONT) da SVMA, através da Divisão Técnica de 

Cadastro e Licenciamento (DECONT-2), papéis de coordenação da avaliação do impacto 

ambiental e dos processos de licenciamento ambiental.  

✓ Resolução SVMA - SMMA/CADES n° 61 - 22 de outubro de 2001 - Dispõe sobre a aprovação 

do Relatório Final da Comissão Especial de Estudos sobre a Competência do Município de 

São Paulo para o Licenciamento Ambiental.  
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✓ Decreto Municipal n° 53.889 de 8 de maio de 2013 - Regulamenta o Termo de Compromisso 

Ambiental – TCA -  instrumento de gestão ambiental a ser elaborado no âmbito do Município 

de São Paulo, celebrado entre o Poder Público Municipal e pessoas físicas ou jurídicas, 

resultante da negociação de contrapartidas nos casos de autorização prévia para manejo de 

espécies arbóreas. 

✓ Decreto n° 54.423, de 3 de outubro de 2013 - Introduz alterações nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º E 9º do Decreto n° 53.889 de 8 de maio de 2013, que regulamenta o Termo de 

Compromisso Ambiental - TCA, instituído pelo artigo 251 e seguintes da Lei n° 13.430, de 

13 de setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico). 

✓ Decreto Municipal n° 57.565 de 27 de dezembro de 2016 - Regulamenta os procedimentos 

para a aplicação da Quota Ambiental nos termos da Lei n° 16.402 de 22 de março de 2016. 

✓ Lei n° 10.365 de 22 de setembro de 1987 - Disciplina o corte e a poda de vegetação de 

porte arbóreo existente no município de São Paulo, e dá outras providências. Regulamentada 

pelo Decreto n° de 03 de agosto de 1988. 

✓ Decreto n° 26.535 de 03 de agosto de 1998 - Regulamenta a Lei n° 10.365/87. 

✓ Portaria SVMA n° 26/08 – Estabelece os critérios de compensação ambiental e procedimentos 

em virtude de corte, transplante e outras intervenções em exemplares arbóreos, para permitir 

obras de construção, loteamento, infraestrutura e obras de interesse público e/ou social.  

✓ Portaria SVMA G. 130 de 26 de agosto de 2013 – Dispõe sobre os procedimentos para a 

autorização de intervenção em APP e manejo arbóreo, bem como as compensações 

correspondentes no município de São Paulo. E disciplina os Critérios e Procedimentos de 

Compensação Ambiental pelo Manejo de Espécies Arbóreas, Palmeiras e Coqueiros, Por 

Corte, Transplante ou qualquer outra intervenção ao Meio Ambiente no Município de São 

Paulo. 

✓ Publicação Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA n° 5 de 12 de julho 

de 2018 – Estabelece as diretrizes de autuação de pedido, análise, autorização de manejo 

arbóreo, intervenção em área de preservação permanente e acompanhamento de termo de 

compromisso ambiental. 

✓ Portaria SVMA n° 154 de 15 de dezembro de 2009 - Disciplina as medidas visando à 

erradicação e ao controle de espécies vegetais exóticas invasoras por Plano de Manejo e 

institui a Lista de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras do Município de São Paulo. 

✓ Portaria SVMA n° 85 de 14 de outubro de 2010 - Normas/especificações para recebimento 

de mudas de árvores provenientes de Termo de Compromisso Ambiental, outras obrigações 

contratadas com SVMA. Obs.: retificação do n° 84 para 85, conforme DOC 16/10/2010.  

✓ Lei Municipal n° 10.948 de 24 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

arborização de vias e áreas verdes nos planos de parcelamento do solo para loteamentos e 

desmembramentos. 
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✓ Portaria SMMA/DEPAVE n° 17 de 9 de outubro de 2001 - estabelece Termo de Referência 

para apresentação de projeto de arborização de vias públicas e enriquecimento, 

florestamento/reflorestamento de áreas verdes. 

✓ Portaria Intersecretarial SMMA/SIS n° 05 de 2002 - Estabelece orientação técnica para o 

projeto e implantação de arborização em vias e áreas livres públicas no Município de São 

Paulo. 

✓ Portaria SMMA n° 126 de 05 de novembro de 2002 - Disciplina, nos termos desta portaria, 

os procedimentos para a elaboração do levantamento da vegetação arbórea em maciços com 

área igual ou superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados). 

✓ Portaria Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 1, de 9 de fevereiro de 2015 - Adota os 

procedimentos que especifica nos casos de pedido de licenciamento de obras e edificações 

em imóveis junto a corpo d’'água; 

✓ Portaria Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 2, de 12 de junho de 2015 - Complementa a Portaria 

Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 001/2015, estabelecendo as dimensões das Áreas de 

Preservação Permanentes - APP, de acordo com o Código Florestal, a serem observadas nos 

projetos de licenciamento de obras, edificações e parcelamento do solo; 

6.1.3 Recursos Hídricos, drenagem e saneamento ambiental 

6.1.3.1 Âmbito Federal 

✓ Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas) – Dispositivo legal que 

regulamenta a proteção das águas interiores no território brasileiro. 

✓ Decreto n° 94.076 de 05 de março de 1987, que institui o Programa Nacional de Microbacias 

Hidrográficas, e dá outras providências; 

✓ Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997 - institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, condiciona a intervenção 

em águas públicas à autorização do órgão competente. 

Esta Lei prevê a cobrança dos usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, sendo que esta 

cobrança ainda não é aplicada por depender de regulamentação; considera as infrações às 

normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos e dispõe de suas 

penalidades. 

✓ Resolução CONAMA n° 369 de 28 de março de 2006 - Define os casos excepcionais em que 

o órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente - APP para a implantação de obras, planos, atividade ou 

projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas 

eventuais e de baixo impacto ambiental.  



-66- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

✓ Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005 (alterada pelas Resoluções n° 370/06, 

n°397/08, n° 410/09, e n° 430/11 e complementada pela Resolução n°393/09) - Esta 

Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos 

corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

✓ Resolução CONAMA n° 430 de 13 de maio de 2011 – Dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005. 

✓ Decreto Federal n° 79.367, de 09 de março de 1977 - “Dispõe sobre normas e padrão de 

potabilidade de água, e dá outras providências”. Este Decreto dispõe sobre normas e padrões 

de potabilidade de água, devendo ser adotado em todo território nacional. 

✓ Portaria MS n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

6.1.3.2 Âmbito Estadual 

✓ Decreto n° 10.755 de 22 de novembro de 1977 – Dispõe sobre o enquadramento dos corpos 

de água receptores na classificação prevista no Decreto n°  8.468, de 8 de setembro de 1976. 

Estabelece o enquadramento dos cursos d’água do Estado nas classes 1 a 4, instituídas pelo 

Decreto n° 8.468/76.  

✓ Lei Estadual n° 7.663 de 20 de dezembro de 1991 - Estabelece normas de orientação à 

Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. 

✓ Lei n° 9.034 de 27 de setembro de 1994 – Estabelece o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

- PERH, em conformidade com a Lei n°  7.663, de 30.12.1991. Institui, os procedimentos a 

serem adotados, com vistas à preservação e recuperação da qualidade das águas. 

✓ Decreto Estadual n°  41.258 de 31 de outubro de 1996 – Regulamenta Política Estadual de 

Recursos Hídricos e estabelece as situações que dependem de outorga de ato administrativo 

pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE quando: 

a) da implantação de qualquer empreendimento que possa demandar a utilização de 

recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos;  

b) da execução de obras ou serviços que possa alterar o regime, a quantidade e a qualidade 

desses mesmos recursos; 

c) da execução de obras para extração de águas subterrâneas;  

d) da derivação de água do seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo; 

e) do lançamento de efluentes nos corpos de água. 
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✓ Portaria DAEE n°  717 de 12 de dezembro de 1996 – Aprova a Norma e os Anexos de I a 

XVIII que disciplinam o uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de São 

Paulo.  Ainda, determina que a implantação de obras ou serviços que possam alterar o 

regime, a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos superficiais, dependerá de 

manifestação prévia do DAEE, por meio de uma autorização. 

✓ Lei Estadual n°  9.866 de 29 de novembro de 1997 – Dispõe sobre diretrizes e normas para 

a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 

Estado de São Paulo e dá outras providências. 

✓ Lei n°  10.843 de 05 de julho de 2001 - Altera a Lei nº 7.663/91, da política de recursos 

hídricos. 

✓ Instrução DPO n°  002 de 30 de julho de 2007 - Estabelece critérios para a elaboração de 

estudos hidrológicos e hidráulicos que acompanhem requerimentos de outorga, relativos a 

canalizações, travessias e barramentos – interferências nos recursos hídricos superficiais -, 

referentes a projetos de obras a serem instaladas e à verificação de obras existentes. 

✓ Decreto n° 63.262 de 09 de março de 2018 (revoga o Decreto n°  41.258 de 31/10/1996 e 

o Decreto n°  61.117 de 06/02/2015) - Aprova o novo Regulamento dos artigos 9º a 13 da 

Lei n°  7.663, de 30 de dezembro de 1991, que estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

6.1.3.3 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 14.018 de 28 de junho de 2005 (Regulamentada pelo Decreto n°  47.731/06) – Institui 

o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água em Edificações e dá outras 

providências. 

✓ Lei n°  13.276, de 04 de janeiro de 2002 (regulamentada pelo Decreto n°  41.814/2002) – 

Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas e 

pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 

500 m². 

6.1.4 Qualidade do Ar 

6.1.4.1 Âmbito Federal 

✓ Resolução CONAMA n° 18 de 6 de maio de 1986 (alterada pelas Resoluções n° 

15/95,315/02, e 414/09 e complementada pelas Resoluções n°  08/93, e 82/01) institui, em 

caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – 

PROCONVE. 

✓ Resolução CONAMA n°  8 de 6 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o estabelecimento de 

limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de 

fontes fixas de poluição. 
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✓ Lei n°  8.723 de 28 de outubro de 1993 dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 

por veículos automotores e dá outras providências. 

✓ Resolução CONAMA n°  08 de 31 de agosto de 1993 (complementada pela Resolução n°  1 

de 1995. Alterada pelas Resoluções n°  16 de 1994, n°  27 de 1994, n°  15 de 1995, n°  17, 

de 1995 e n°  241 de 1998. Complemento da Resolução n° 18 de 1986. Altera a Resolução 

n°  01 de 1993. Revoga as Resoluções n°  04 de 1988, e n°  10 de 1989) estabelece os Limites 

Máximos de Emissão de poluentes para os motores destinados a veículos pesados novos, 

nacionais e importados. 

✓ Resolução CONAMA n°  491 de 19 de novembro de 2018 (Revoga a Resolução CONAMA 

n° 03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução CONAMA nº 05/1989) – Estabelece padrões 

de qualidade do ar que constituem o objetivo a ser atingido mediante a estratégia de controle 

fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar a elaboração de Planos Regionais de 

Controle de Poluição do Ar. 

6.1.4.2 Âmbito Estadual  

✓ Decreto n° 59.113 de abril de 2013 -  estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá 

providências correlatas. Os Padrões de Qualidade do Ar para todo o território do Estado de 

São Paulo são estabelecidos, segundo o artigo 9º, como: 

 I - para o dióxido de enxofre (SO2): 

a) para concentrações médias de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 

1. MI1 – 60 μg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 40 μg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 30 μg/m³ (trinta microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 20 μg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI1 – 40 μg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 30 μg/m³ (trinta microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 20 μg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

II - para o monóxido de carbono (CO): é estabelecido apenas padrão final (PF) de 

concentração da média de 8 (oito) horas consecutivas de 9 (nove) partes por milhão (ppm); 

 

III - Para o material particulado com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 10  

(dez) micrômetros – MP 10: 

a) Para concentrações médias de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 

1. MI1 – 120 μg/m³ (cento e vinte microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 100 μg/m³ (cem microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 75 μg/m³ (setenta e cinco microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 50 μg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI1 – 40 μg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 35 μg/m³ (trinta e cinco microgramas por metro cúbico); 
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3. MI3 – 30 μg/m³ (trinta microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 20 μg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

IV - para o material particulado com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 2,5 

(dois e meio) micrômetros – MP 2,5: 

a) para concentrações médias de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 

1. MI1 – 60 μg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 50 μg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 37 μg/m³ (trinta e sete microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 25 μg/m³ (vinte e cinco microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI1 – 20 μg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 17 μg/m³ (dezessete microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 15 μg/m³ (quinze microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 10 μg/m³ (dez microgramas por metro cúbico). 

 

V - para as partículas totais em suspensão – PTS - definidas como parâmetro auxiliar a ser 

utilizado apenas em situações específicas, a critério da CETESB: 

a) para concentrações médias de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: PF – 

240 μg/m³ (duzentos e quarenta microgramas por metro cúbico); 

b) para concentrações médias geométricas anuais: PF – 80 μg/m³ (oitenta microgramas por 

metro cúbico). 

 

VI - para o material particulado em suspensão na forma de fumaça – FMC – definido 

como parâmetro auxiliar a ser utilizado apenas em situações específicas, a critério da 

CETESB: 

a) para concentrações médias de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 

1. MI1 – 120 μg/m³ (cento e vinte microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 100 μg/m³ (cem microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 75 μg/m³ (setenta e cinco microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 50 μg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico). 

 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI1 – 40 μg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 35 μg/m³ (trinta e cinco microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 30 μg/m³ (trinta microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 20 μg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

VII - para o chumbo no material particulado – a ser monitorado apenas em áreas 

específicas, a critério da CETESB, sendo estabelecido apenas o padrão final (PF) para 

concentrações médias aritméticas anuais de 0,5 μg/m³ (cinco décimos de micrograma por 

metro cúbico), sendo a sua revisão coincidente com a definição do prazo de vigência dos 

padrões de qualidade do ar; 

 

VIII - para o dióxido de nitrogênio (NO2): 

a) para concentrações médias de 1 (uma) hora: 

1. MI1 – 260 μg/m³ (duzentos e sessenta microgramas por metro cúbico); 
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2. MI2 – 240 μg/m³ (duzentos e quarenta microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 220 μg/m³ (duzentos e vinte microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 200 μg/m³ (duzentos microgramas por metro cúbico). 

 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI1 – 60 μg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico); 

2. MI2 – 50 μg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico); 

3. MI3 – 45 μg/m³ (quarenta e cinco microgramas por metro cúbico); 

4. PF – 40 μg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico). 

 

IX - para o ozônio (O3), estabelecido como concentração da média de 8 (oito) horas 

consecutivas: 

a) MI1 – 140 μg/m³ (cento e quarenta microgramas por metro cúbico); 

b) MI2 – 130 μg/m³ (cento e trinta microgramas por metro cúbico); 

c) MI3 – 120 μg/m³ (cento e vinte microgramas por metro cúbico); 

d) PF – 100 μg/m³ (cem microgramas por metro cúbico). 

 

O parágrafo único do artigo 9º determina que os Padrões de Qualidade do Ar para outros 

poluentes aqui não considerados, serão objeto de regulamentação quando evidências científicas, 

especialmente baseadas nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, e necessidades 

específicas de controle, sejam consistentemente demonstradas. 

O artigo 10 dispõe que as metodologias de medição dos poluentes atmosféricos mencionados 

no artigo 9º deste decreto serão as aceitas pela CETESB. 

6.1.5 Emissão de Ruídos e vibrações  

6.1.5.1 Âmbito Federal 

✓ Lei Federal 6.938 – Política Nacional de Meio Ambiente; 

✓ Resolução CONAMA n°  001 de 08 de março de 1990 – Dispõe sobre a emissão de ruídos, 

em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as de propagandas políticas, determinando padrões, critérios e diretrizes. 

✓ Norma Brasileira ABNT NBR 10.151/2019 – estabelece o procedimento para medição e 

avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. 

6.1.5.2 Âmbito Estadual 

✓ Portaria MTE n° 1.297 de 13 de agosto de 2014 - Aprova o Anexo 1 - Vibração – da Norma 

Regulamentadora  n°  9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), altera o 

Anexo 8 - Vibração - da Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres, 

e dá outras providências. 

✓ Decisão de Diretoria CETESB nº 215/2007/E 
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6.1.5.3 Âmbito Municipal 

✓ Lei n° 11.804 de 19 de junho de 1995 – Dispõe sobre a avaliação da aceitabilidade de ruídos 

na cidade de São Paulo, visando o conforto da comunidade. 

✓ Lei n° 16.402 de22 de março 2016 – Estabelece os parâmetros de incomodidade por zona. 

✓ NBR 10151/2019 – ABNT – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas 

habitadas; 

✓ IEC 60651 e 60804 e 61672 – Medidores de Nível Sonoro; 

✓ IEC 61260 – Eletroacústica – Bandas de Oitavas; 

✓ IEC 60942 - Calibradores de referência acústica; 

✓ IEC 61094 – Microfone de medição. 

6.1.6 Resíduos  

6.1.6.1 Âmbito Federal 

✓ Resolução CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002 (Alterada pelas Resoluções 348/04, n° 

431/11, n° 448/12 e n° 469/2015) - “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil, submetendo as ações necessárias de minimização 

dos impactos ambientais."  Estabelece as responsabilidades do poder público e dos agentes 

privados quando aos resíduos da construção civil tornando obrigatória a adoção de planos 

integrados de gerenciamento dos municípios. 

Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, 

em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por 

Lei. 

✓ Resolução CONAMA n° 348 de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução CONAMA n° 307, 

de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

✓ Norma Brasileira ABNT NBR n° 10.004/2004 - Estabelece os critérios para classificação dos 

resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para 

que estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados. 

✓ Norma Brasileira NBR n° 5.681 de 1980 - Fixa condições mínimas a serem preenchidas no 

controle tecnológico da execução de aterros em obras de construção e edificação 

residenciais, comerciais ou industriais de propriedade pública ou privada. 

✓ Norma Brasileira NBR n° 10.005 de 1987 - Dispõe sobre a lixiviação de resíduos. Fixa as 

condições exigíveis para diferenciar os resíduos das classes II e III. Aplica-se somente para 

resíduos no estado físico sólido. 
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✓ Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos – Estabelece 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Classifica os resíduos 

sólidos por origem e periculosidade.  

6.1.6.2 Âmbito Estadual 

✓ Resolução SMA n° 041 de 17 de outubro de 2002 - Trata dos procedimentos para 

licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes (classe III, pela NBR 10.004) e da 

construção civil (classe A pela Resolução CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002) no Estado 

de São Paulo. Está sujeita ao licenciamento ambiental quanto à localização, à instalação e à 

operação, no âmbito dos órgãos da Secretaria do Meio Ambiente – SMA.  

✓ Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006 (regulamentada pelo Decreto n° 54.645 de 05 de 

agosto de 2009) – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define os princípios e 

diretrizes. 

✓ Resolução SMA n° 038 de 02 de agosto de 2011 - Estabelece a relação de produtos geradores 

de resíduos de significativo impacto ambiental, para fins do disposto no artigo 19, do Decreto 

Estadual n° 54.645 de 05/08/2009, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.300, de 

16/03/2006, e dá providências correlatas. 

6.1.7 Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas 

6.1.7.1 Âmbito Federal 

✓ Resolução CONAMA n° 420 de 29 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre os critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto a presença de substâncias químicas que estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas. Considerando a prevenção e o controle da qualidade 

do solo, os empreendimentos que exerce atividades com potencial de contaminação do solo 

e águas subterrâneas deverão: 

a) Implantar programa de monitoramento de qualidade do solo e das águas subterrâneas na 

área do empreendimento e, quando necessário, na sua área de influência direta e nas 

águas superficiais;  

b) Apresentar relatório técnico conclusivo sobre a qualidade do solo e das águas 

subterrâneas, a cada solicitação de renovação de licença e previamente ao encerramento 

das atividades.  
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6.1.8 Controle da Poluição do Meio Ambiente 

6.1.8.1 Âmbito Estadual 

✓ Decreto n° 8.468 de 08 de setembro de1976 - Aprova o regulamento da Lei nº 997/76 que 

dispõe sobre a prevenção e controle de poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo. 

Estabelece a classificação das águas interiores localizadas no território do Estado, os padrões 

de qualidade da água e do ar, bem como os padrões de emissão permitidos para ambos os 

casos e as restrições relacionadas à poluição do solo. 

6.1.9 Áreas Contaminadas 

6.1.9.1 Âmbito Estadual 

✓ Lei n° 13.577 de 08 de julho de 2009 - Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a 

proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras 

providências correlatas.  

✓ Decreto n° 59.263 de 05 de junho de 2013. Regulamenta a Lei nº 13.577 de 2009. 

6.1.9.2 Âmbito Municipal  

✓ Decreto Municipal n° 42.319 de 29 de agosto de 2002 - Determina que qualquer forma de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, inclusive de empreendimentos públicos, em áreas 

consideradas contaminadas ou suspeitas de contaminação, só será aprovada ou regularizada 

após a realização, pelo empreendedor, de investigação e avaliação de risco a ser submetida 

à apreciação do órgão ambiental competente. 

✓ Lei n° 13.564 de 24 de abril de 2003 - Dispõe sobre a aprovação de parcelamento de solo, 

edificação ou instalação de equipamentos em terrenos contaminados ou suspeitos de 

contaminação por materiais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública, e dá outras 

providências. 

6.1.10 Movimentação de Terra 

6.1.10.1 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 11.380 de 17 de junho de 1993 - Dispõe sobre a execução de obras em terrenos 

erodidos e erodíveis e sobre a exigência de alvará para movimentação de terra. Determina 

que a execução de movimento de terra em área de intervenção inferior a 2 hectares e volume 

inferior a 20.000m³ dependerá de licença expedida pela Subprefeitura. 

✓ Decreto n° 41.633 de 23 de janeiro de 2002 - Regulamenta a Lei n° 11.380/93. 
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6.1.11 Desapropriação 

6.1.11.1 Âmbito Federal 

✓ Decreto Federal n° 3.365 de 21 de junho de 1941 – Trata da desapropriação de imóveis para 

fins de interesse público e é conhecida como Lei Geral da Desapropriação de Imóveis. 

✓ Lei Federal n° 4.132 de 10 de setembro de 1962 – Define os casos de desapropriação de 

imóveis por interesse social. 

✓ Decreto-Lei n° 1.075 de 22 de janeiro 1970 – Regula a emissão provisória na posse em 

imóveis residenciais urbanos habitados por seus proprietários ou por compromissários 

compradores que possuam seus títulos registrados no Registro de imóveis. 

6.1.12 Patrimônio Histórico e Cultural 

6.1.12.1 Âmbito Federal 

✓ Decreto Lei 25 de 30 de novembro de 1937 – Dispõe sobre a proteção do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Entende-se como patrimônio nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua 

vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

✓ Lei n° 3.924 de 26 de julho de 1961 – Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

requisitos. 

✓ Lei n° 6.513 de 20 de dezembro de 1977 – Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de 

Locais de Interesse Turístico; sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens de valor 

cultural e natural, acrescenta inciso ao art. 2º da Lei n° 132 de 10 de setembro de 1962; 

altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei n° 4.717 de 29 de junho de 1965; e dá outras 

providencias.  

✓ Resolução CONAMA n° 01 de 23 de janeiro de 1989, alterada pelas Resoluções 11/89; 5/87 

e 237/97, dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto 

ambiental. Destaca sítios e monumentos arqueológicos como elementos a serem 

considerados nas distintas fases do planejamento e implantação de um empreendimento.  

✓ Portaria IPHAN n° 07 de 01 de dezembro de 1988 – Regulamenta as solicitações de 

permissão e autorização e comunicação prévia quando ao desenvolvimento de pesquisas de 

campo e escavações arqueológicas no País a fim de que se resguardem os objetos de valor 

científico cultural presente do local de pesquisa. Elenca as informações que deverão 

acompanhar os pedidos de permissão e autorização; comunicação prévia e Relatórios a 

serem encaminhados ao IPHAN.  
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✓ Portaria IPHAN n° 230 de 17 de dezembro de 2002 – Compatibiliza as etapas de obtenção 

dos licenciamentos ambientais com os empreendimentos com potencial de afetar o 

patrimônio arqueológico. Define os procedimentos a serem adotados em cada fase do 

licenciamento ambiental. 

✓ Instrução Normativa n° 001 de 25 de Março de 2015 - IPHAN, estabelece procedimentos 

administrativo a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.   

6.1.12.2 Âmbito Estadual 

✓ Lei n° 10.247 de 22 de setembro de 1968 - Dispõe sobre a competência, organização e o 

funcionamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico e 

Turístico do Estado (CONDEPHAAT), diretamente subordinado à Secretaria de Cultura do 

Estado, e dá outras providências. 

✓ Resolução SMA n° 34 de 27 de agosto de 2003 - dispõe sobre as medidas necessárias à 

proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades potencialmente causadores de impacto ambiental, sujeitos à 

apresentação de EIA/RIMA e dá providências correlatas. 

6.1.12.3 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 10.032 de 27 de dezembro de 1985 - Dispõe sobre a criação de um Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São 

Paulo. 

✓ Lei n° 10.236 de 16 de dezembro de 1986 – altera dispositivos da Lei n° 10.032/1985, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo – CONPRESP. 

6.1.13 Legislação Urbanística 

6.1.13.1 Âmbito Federal 

✓ Lei Federal n° 10.257 de 10 de julho de 2001 (alterada pela lei nº 12.836/13) – estatuto 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. 

6.1.14 Planejamento Urbano 

6.1.14.1 Âmbito Municipal  

✓ Lei Municipal n° 13.614 de 02 de julho de 2003 - Estabelece as diretrizes para a utilização 

das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de 

arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de 

infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados; delega 
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competência ao Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas da Secretaria de 

Infraestrutura Urbana para outorgar a permissão de uso; disciplina a execução das obras dela 

decorrentes, e dá outras providências. 

✓ Lei n° 13.885 de 25 de agosto de 2004 – Estabelece normas complementares ao Plano 

Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre 

o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. 

✓ Lei n° 14.023 de 8 de julho de 2005 (Regulamentada pelo Decreto n° 47.817/2006) – Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento ora instalado no Município 

de São Paulo e dá outras providências. 

✓ Lei n° 15.150 de 6 de maio de 2010 (regulamentada pelo Decreto n° 51.771/2010) – Dispõe 

sobre os procedimentos para a aprovação de projetos arquitetônicos e para a execução de 

obras e serviços necessários para a minimização de impacto no Sistema Viário decorrente da 

implantação ou reforma de edificações e da instalação de atividades – Polo Gerador de 

Tráfego. 

✓ Lei n° 15.442 de 9 de setembro de 2011 (regulamentada pelo Decreto n° 52.903/12) - 

Dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção 

e manutenção de passeios, bem como cria o Disque-Calçadas; revoga as Leis n° 10.508, de 

4 de maio de 1988, e n° 12.993, de 24 de maio de 2000, o art. 167 e o correspondente item 

constante do Anexo VI da Lei n° 13.478, de 30 de dezembro de 2002. 

✓ Lei n° 13.293 de 14 de janeiro de 2002 (regulamentada pelo Decreto n° 42.768/03) - Dispõe 

sobre a criação das "Calçadas Verdes" no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

✓ Lei n° 16.050 de 31 de julho de 2014 - Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei n° 13.430/2002. 

✓ Lei n° 10.236 de 16 de dezembro de 1986 - altera dispositivos da Lei n° 10.032/85, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo (CONPRESP). 

6.1.15 Vias públicas, Sistema viário e Cicloviário 

6.1.15.1 Âmbito Municipal  

✓ Lei Municipal n° 10.907 de 18 de dezembro de 1990 (regulamentada pelo Decreto n° 

34.864/95) - Estabelece a demarcação de espaços para ciclovias nas construções de avenidas 

do Município de São Paulo posteriores à regulamentação desta lei.  

✓ Art. 4º- Os novos projetos para implantação de avenidas que impliquem construção de 

pontes, viadutos e aberturas de túneis deverão prever que essas obras de arte sejam dotadas 

de ciclovias, integradas com o projeto de construção da avenida. 
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✓ Lei n° 11.509 de 13 de abril de 1994 - Determina o uso de pisos drenantes em passeios 

públicos, estacionamentos descobertos, ruas de pouco movimento de veículos e vias de 

circulação de pedestres em áreas de lazer, praças e parques, e dá outras providências. 

✓ Lei n° 14.266 de 07 de fevereiro de 2007 - Cria o Sistema Cicloviário no município de São 

Paulo. 

✓ Lei n° 15.150 de 6 de maio de 2010 (regulamentada pelo Decreto n° 51.771/2010) – dispõe 

sobre os procedimentos para a aprovação de projetos arquitetônicos e para a execução de 

obras e serviços necessários para minimização de impactos no Sistema Viário decorrente da 

implantação ou reforma de edificações e da instalação de atividades – Polo Gerador de 

Tráfego. 

✓ Decreto n° 58.611 de 24 de janeiro de 2019 - Consolida os critérios para a padronização das 

calçadas, bem como regulamenta o disposto nos incisos VII e VIII do "caput" do artigo 240 

do Plano Diretor Estratégico, o Capítulo III da Lei n° 15.442, de 9 de setembro de 2011, e a 

Lei n n°13.293, de 14 de janeiro de 2002. 

6.1.16 Código de Obras 

6.1.16.1 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 11.228 de 25 de junho de 1992, que dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem 

obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras, dentro 

dos limites dos imóveis.  

✓ Decreto n° 32.329 de 23 de setembro de 1992 - Regulamenta a Lei n° 11.228/92 (Código 

de Obras e Edificações). 

6.1.17 Mudança do Clima 

6.1.17.1 Âmbito Federal 

✓ Lei n° 12.187 de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providência. 

6.1.17.2 Âmbito Municipal  

✓ Lei n° 14.933 de 05 de junho de 2009 - Institui a Política de Mudança do Clima no município 

de São Paulo. 

6.1.18 Saúde e Segurança  

✓ Portaria nº 3.214 em 08 e junho de 1978 – aprova as normas regulamentadoras de segurança 

e saúde no trabalho. 
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As NRs (Normas Regulamentadoras) referentes à saúde e segurança ocupacional, são 

obrigatórias para toda a empresa ou instituição que admita empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso inclui empresas privadas e públicas que tem 

funcionários regidos pela CLT, órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como, 

também os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário que tenham funcionários regidos pela 

CLT, conforma item 1.1.1., da NR 1. 

As NRs foram criadas pela da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977. Essa lei alterou o 

Capítulo V, Título II, da CLT, relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho. As NRs foram 

aprovadas pela Portaria n° 3.214, em 08 de junho de 1978. 

✓ Norma Regulamentadora nº 01 - Disposições Gerais; 

✓ Norma Regulamentadora nº 02 - Inspeção Prévia; 

✓ Norma Regulamentadora nº 03 - Embargo ou Interdição; 

✓ Norma Regulamentadora nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho; 

✓ Norma Regulamentadora nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

✓ Norma Regulamentadora nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

✓ Norma Regulamentadora nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO; 

✓ Norma Regulamentadora nº 07 - Despacho SSST (Nota Técnica); 

✓ Norma Regulamentadora nº 08 – Edificações; 

✓ Norma Regulamentadora nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; 

✓ Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

✓ Norma Regulamentadora nº 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais; 

✓ Norma Regulamentadora nº 11 Anexo I, - Regulamento Técnico de Procedimentos para 

Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e outras Rochas; 

✓ Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

✓ Norma Regulamentadora nº 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações; 

✓ Norma Regulamentadora nº 14 - Fornos; 

✓ Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e Operações Insalubres; 
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✓ Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e Operações Perigosas; 

✓ Norma Regulamentadora nº 17 - Ergonomia; 

✓ Norma Regulamentadora nº 17 Anexo I - Trabalho dos Operadores de Checkouts; 

✓ Norma Regulamentadora nº 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento / Telemarketing; 

✓ Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 

✓ Norma Regulamentadora nº 19 - Explosivos; 

✓ Norma Regulamentadora nº 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis; 

✓ Norma Regulamentadora nº 21 - Trabalho a Céu Aberto; 

✓ Norma Regulamentadora nº 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; 

✓ Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndios; 

✓ Norma Regulamentadora nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

✓ Norma Regulamentadora nº 25 - Resíduos Industriais; 

✓ Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização de Segurança; 

✓ Norma Regulamentadora nº 27 - Revogada pela Portaria GM n.º 262, 29/05/2008; 

✓ Norma Regulamentadora nº 28 - Fiscalização e Penalidades; 

✓ Norma Regulamentadora nº 29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Portuário; 

✓ Norma Regulamentadora nº 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário; 

✓ Norma Regulamentadora nº 30 - Anexo I - Pesca Comercial e Industrial; 

✓ Norma Regulamentadora nº 30 - Anexo II - Plataformas e Instalações de Apoio; 

✓ Norma Regulamentadora nº 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura; 

✓ Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Saúde; 

✓ Norma Regulamentadora nº 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 
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✓ Norma Regulamentadora nº 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção e Reparação Naval; 

✓ Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura; 

✓ Norma Regulamentadora nº 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e 

Processamento de Carnes e Derivados. 

6.2 DIRETRIZES MUNICIPAIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

A seguir são apresentados alguns dos instrumentos que compõem a política urbana de São Paulo, 

dentre eles: o Plano Diretor Estratégico, o zoneamento urbano, e os planos regionais das 

subprefeituras. 

6.2.1 Plano Diretor Estratégico de São Paulo  

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo Lei nº 16.050 de 31 de julho de 2014 é 

um instrumento global estratégico da política de desenvolvimento que orientará o crescimento 

da cidade até 2030, decisório para todos os agentes públicos e privados que atuam no município 

e é aplicável à totalidade do seu território.  

O documento apresenta o atual cenário da cidade e as diretrizes para que ela se desenvolva e 

cresça de maneira ordenada e atenda às necessidades coletivas de toda a população, visando 

garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, 

produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. 

A Lei 16.050/14 estabeleceu uma estratégia de ordenamento territorial estruturada em duas 

vertentes: as macroáreas e os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. 

6.2.2 Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo (Lei de Zoneamento) 

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) nº 16.402 de 22 de março de 2016, 

tem como principal finalidade normalizar as atividades públicas e privadas sobre as formas de 

uso do solo na cidade a partir de estratégias para: (i) Garantir moradia; (ii) Orientar o crescimento 

da cidade nas proximidades do transporte público; (iii) Melhorar a mobilidade urbana; (iv)  

Qualificar a vida urbana dos bairros; (v) Preservar o Patrimônio Cultural; (vi) Incorporar a agenda 

ambiental ao desenvolvimento da cidade.  

A LPUOS e o Plano Diretor Estratégico (PDE) operam como diplomas coesos, potencializados 

por uma sinergia mútua, pautados numa visão sistêmica do território e de seus desafios. 

O Zoneamento organizou a totalidade das zonas da cidade em três agrupamentos que 

respondem aos objetivos compartilhados de preservação, qualificação e transformação de 

setores específicos do município. 

No primeiro agrupamento reconhece as zonas de importância à preservação ambiental, 

paisagística e cultural da cidade. Nessas zonas, a regulação urbana deve promover atividades 
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conjugadas com a preservação ambiental, dos conjuntos urbanos relevantes para a cultura e a 

memória da cidade.  

O segundo agrupamento, as zonas demarcadas oferecem instrumentos e regulação para a 

contínua qualificação dos territórios que recebem as atividades cotidianas. Nessas áreas, o 

conjunto de instrumentos busca a diversificação de usos, o adensamento populacional moderado 

e o fomento às atividades produtivas. 

E o terceiro agrupamento, indica as zonas onde se deve condensar a transformação da cidade, 

necessária para enfrentar seu expressivo déficit habitacional e roeorientar um processo de 

contínua urbanização. 

Nas propostas articuladas e conexas do Plano Diretor e do Zoneamento, o  que irá orientar e 

estruturar o desenvolvimento urbano será o transporte coletivo de média e alta capacidade, onde 

ocorrerá o adensamento e a oferta de bens e serviços será condensada. Como contrapartida, 

será induzida a redução da transformação dos miolos dos bairros, onde acontecem as principais 

reinvidicações pela melhoria da qualidade de vida e preservação da memória. 

Das diretrizes apresentadas pela Lei nº 16.402/2016, é válido ressaltar as que qualificam os 

elementos de zona do parcelamento territorial onde se insere o empreendimento, sendo estas:  

✓ ZEU e ZEUP - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana: Porções do território 

em que se pretende viabilizar usos residenciais e não residenciais com altas densidades 

demográficas e construtivas. Tem como objetivo consolidar os parâmetros estabelecidos pelo 

Plano Diretor Estratégico em complementação com regras de parcelamento e uso e 

ocupação. A ZEU é subdivida em:  

 ZEU: zonas inseridas na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana definida do 

PDE; 

 ZEUa: zonas inseridas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental definida do 

PDE; 

 ZEUP: zonas inseridas na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana definida 

do PDE cujo decreto ativador do eixo ainda não foi publicado; 

 ZEUPa: zonas inseridas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental definida 

do PDE cujo decreto ativador do eixo ainda não foi publicado.  

 

✓ ZC – Zona de Centralidade: Porções do território situadas fora dos eixos de estruturação de 

transformação urbana destinada ao incentivo de atividades típicas de áreas centrais, 

subcentros, regionais ou de bairros nas quais se pretende promover de forma majoritária os 

usos não residenciais, com densidades construtiva e demográfica médias e promover a 

qualificação paisagística e dos espaços públicos. A ZC está divida em:  

 ZC: porções do território localizadas na Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana com atividades de abrangência regional; 
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 ZCa: porções do território localizadas na Macrozona de Proteção e Recuperação 

Ambiental com atividades de abrangência regional; 

 ZC-ZEIS: porções do território formadas pelos lotes lindeiros às vias que exercem 

estruturação local ou regional, lindeiras a ZEIS-1, destinadas majoritariamente a 

incentivar os usos não residenciais, de forma a promover a diversificação dos usos com 

a habitação de interesse social, a regularização fundiária de interesse social e a 

recuperação ambiental. 

✓ ZCor – Zonas Corredores: Lotes lindeiros às ZER ou ZPR, os quais fazem frente para as vias 

e exercem estruturação local ou regional,  em que se espera promover usos não residenciais 

compatíveis com o uso residencial e com a fluidez do tráfego, com densidade demográfica e 

contrutivas baixas.  

 ZCOR-1 - Zona de Corredor 1: trechos de vias designados à diversificação de usos de 

forma compatível à vizinhança residência; 

 ZCOR-3 - Zona de Corredor 3: trechos próximos a vias que estabelecem conexões de 

escala regional, designados a diversificação de usos de forma compatível à vizinhança 

residencial e à conformação de subcentro regional.   

✓ ZDE – Zona de Desenvolvimento Econômico: porções do território com predomínio do uso 

industrial, destinadas à manutenção, incentivo e modernização desses usos, às atividades 

produtivas de alta intensidade em conhecimento e tecnologia e aos centros de pesquisa 

aplicada e desenvolvimento tecnológico, entre outras atividades econômicas onde não 

deveram ser permitidos os empreendimentos imobiliários para uso residencial.  

 ZDE-2 – Zona de Desenvolvimento Econômico 2: perímetro no qual o limite  

estabelecido para área comercial  excede 500 metros. Destinado para indústrias de alta 

tecnologias e desenvolvimento tecnológico que apresentam potencial de 

empregabilidade e qualificação. 

 

✓ ZEIS – Zona Especial de Interesse Social: parcelas do território destinadas, 

majoritariamente, à moradia digna para a população de baixa renda por intermédio de 

melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos 

precários e irregulares, bem como ao fornecimento de novas Habitações de Interesse Social 

– HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP, a serem dotadas com equipamentos sociais, 

infraestrutura, áreas verdes e comércio e serviços locais.  

 ZEIS-1: áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas e 

loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares. 

 ZEIS-2: áreas vazias destinadas a construção de habitações de interesse social para 

atender.  

 ZEIS-3: imóveis ociosos, galpões abandonados, cortiços em locais com boas ofertas de 

infraestrutura.  
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 ZEIS-5: Criada no Plano Diretor Estratégico contempla imóveis subtilizados para 

construção de Habitações de Mercado Popular (HMP).  

 

✓ ZEM - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana: está demarcada ao 

longo das ferrovias e da margem dos principais rios localizados na Macroárea de Estruturação 

Metropolitana, nos subsetores do Arco Tietê, Arco Tamanduateí, Arco Pinheiros e Arco 

Jurubatuba, destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com densidades 

demográficas e construtivas altas, assim com a qualificação paisagística e dos espaços 

públicos, de modo articulado ao sistema de transporte coletivo e com a infraestrutura urbana 

de caráter metropolitano. 

✓ ZEMP - divisão da ZEM cujos parâmetros urbanísticos próprios da ZEU (Zona Eixo de 

Estruturação da Transformação Urbana) serão ativados depois: da emissão da Ordem de 

serviços das obras de infraestrutura do sistema de transporte que define o eixo; da emissão 

de todas as autorizações e licenças (incluindo licença ambiental) dos órgãos competentes; da 

edição do decreto autorizador.  

✓ ZEPAM - Zona Especial de Proteção Ambiental: parcelas do território do Município 

designadas à preservação e proteção do patrimônio ambiental, que tem como atributos 

remanescente de Mata Atlântica e demais formações de vegetação nativa, arborização de 

relevância ambiental, vegetação significativa, alto índice de permeabilidade e existência de 

nascentes, incluindo parque urbanos existentes e planejados e os parques naturais 

planejados, que prestam consideráveis serviços ambientais. Também são considerados 

ZEPAM os territórios ocupados por povos indígenas. 

✓ ZER – Zona Exclusivamente Residencial: porções do território destinado ao uso 

exclusivamente residencial de habitações unifamiliares, com densidade demográfica baixa. 

Esta zona é caracterizada pela ausência dos usos não residenciais e a baixa densidade, alguns 

bairros contam com intensa arborização. 

 ZER-1- Zona Exclusivamente Residencial 1: áreas destinadas apenas ao uso residencial 

com predominância de lotes de porte médio.  

 ZER-2- Zona Exclusivamente Residencial 2: áreas destinadas apenas ao uso residencial 

com predominância de lotes de porte pequeno.  

 

✓ ZM - Zona Mista: parcelas do território onde se pretende promover usos residenciais e não 

residências, com predominância do uso residencial, com densidades construtivas e 

demográficas baixas e médias. A principal características desta zona é possibilitar a 

diversificação dos usos, sendo uma zona onde se pretende maior preservação da morfologia 

urbana existente e acomodação de novos usos, do que a intensa transformação.  

✓ ZOE – Zona de Ocupação Especial: parcelas do território destinadas a abrigar 

principalmente atividades que necessitem disciplina especial de uso e ocupação do solo, tais 

como: aeroportos, centros de convenções, grandes áreas de lazer, e recreação de esportes. 
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✓ ZPI - Zona Predominantemente Industrial: porções do território destinadas a implantação 

e manutenção de usos não residenciais diversificados, em especial usos industriais. 

 ZPI-1- Zona Predominantemente Industrial 1: áreas designadas à maior diversificação 

dos usos não residenciais, localizados na Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana.  

6.2.3 Planos Regionais das Subprefeituras da Vila Prudente 

O empreendimento objeto do presente EVA está inserido na Subprefeitura de Vila Prudente, 

dividida em dois distritos: Vila Prudente e São Lucas, portanto a seguir são apresentadas as 

principais diretrizes contidas no Plano Regional Estratégico desta Subprefeitura. 

De acordo com as macroáreas definidas e delimitadas pelo Plano Diretor Estratégico – PDE 

através da Lei n° 16.050/2014, a Subprefeitura de Vila Prudente está parcialmente inserida na 

Macroárea de Estruturação Metropolitana (Arco Tamanduateí) – parte que também pertence à 

Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí; e na Macroárea de Qualificação da 

Urbanização, ocupando áreas de transição entre o centro expandido e as zonas periféricas, com 

65% das áreas totais construídas residenciais, o que o configura como bairro-dormitório e poucas 

áreas não residenciais.  

Em relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei n° 16.402/16), o território desta Subprefeitura 

apresenta em sua maior parte zonas de uso misto e de estruturação urbana; além de zonas de 

centralidade e outras zonas que objetivam, de modo geral, o fomento às atividades produtivas, 

diversificação do uso ou adensamento populacional moderado. 

De acordo com o Plano Regional da Subprefeitura, a Vila Prudente tem cerca de 65% da área 

total construída, e apenas 4,2% é demarcado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), 

especialemente as ZEIS-1 e ZEIS-2, o que sugerem áreas com a presença de loteamentos 

irregulares (ZEIS-1) e favelas e áreas caracterizadas por lotes não edificados ou subutilizados, 

adequados à urbanização (ZEIS-2).  Estas áreas estão concentradas principalmente na porção sul, 

nas divisas territorias com São Caetano do Sul e Santo André, e em grandes lotes no território da 

Operação Urbana Bairros do Tamanduateí. 

Geralmente, próximos destas  Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), estão localizados 

terrenos vagos, que representam cerca de 9,2% do território desta subprefeitura. Estes lotes estão  

concentrados, principalmente no sul do distrito de São Lucas, por conta de uma área de 

loteamento industrial e presença de alguns galpões – configurando uma região industrial 

delimitada como ZPI-1.  

A Figura 6.2.1 apresenta a Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo da subprefeitura de Vila 

Prudente. 

As áreas mais densas e vulneráveis desta subprefeitura estão concentradas no eixo sudeste, na 

região sul dos distrito de São Lucas. 
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A subprefeitura de Vila Prudente apresenta um baixo índice de cobertura vegetal (5,4 m²/hab),  

poucas áreas verdes públicas (1,5m²/hab), e pouca arborização viária (33,4 arv./km), todos os 

índices abaixo da média da região. Estes dados indicam que um dos problemas a ser enfrentado 

pela subprefeitura é o aumento de áreas verdes, tanto na cobertura vegetal, quanto implantação 

de parques e arborização viária. 

Dentre os desafios ambientais, além do aumento da oferta de áreas verdes públicas, que é um 

dos desafios mais marcantes da subprefeitura, outros também devem ser destacados, assim 

como:  demarcar áreas contaminadas, normalmente presentes em grandes lotes antes industriais; 

e qualificar as vias urbanas com projeto de arborização nas calçadas e/ou canteiros. 

Em relação à habitação, o desafio é a demanda para a criação de um Plano de Habitação, visando 

mapear e delimitar terrenos subutilizados, que muitas vezes necessitam de regularização 

fundiária. Com um número reduzido de ZEIS, é necessário promover a ativação destas zonas, 

diminuindo o número de famílias moradoras de favelas e situação de risco. 

Ressalta-se também o conflito entre Zona de Estruturação Urbana (ZEU) existente e prevista na 

região da avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello (ao longo do Monotrilho)  e áreas com 

problemas de macrodrenagem, as quais podem apresentar riscos hidrológicos graves se não 

houver obras de infraestrutura antes ou concomitante ao adensamento da região. É no âmbito 

deste desafio que o reservatório de contenção Mooca 2 visa amenizar os problemas de enchentes 

dessa região. 

O tema da macrodrenagem é também mencionado na apresentação das diretrizes da 

Subprefeitura, que visa a solução do problema (enchentes) verificados na bacia do Ribeirão do 

Oratório, na bacia do Rio Tamanduateí e na  bacia do Córrego da Mooca. 
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 Figura 6.2.1 - Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo da subprefeitura de Vila Prudente 
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6.3 PLANOS E PROGRAMAS COLOCALIZADOS 

Em meio aos planos e projetos, planejados ou em fase de implantação, previstos nas áreas de 

influência, foram apresentados e descritos a seguir aqueles possuem alguma sinergia em relação 

às obras ora analisadas. 

✓ Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí - OUCBT 

Instrumento definido no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001) e 

previsto na Lei nº 16.050/14 – Plano Diretor Estratégico (PDE). Trata-se de um agrupamento de 

ações e estratégias urbanísticas, sociais, ambientais e econômicas formatadas sob as orientações 

do PDE. 

As diretrizes expressas pelo PDE determinam quais porções do território devem passar por 

processos de mudança nos padrões de uso e ocupação do solo e por incentivos ao 

desenvolvimento econômico, oferecendo maior oferta de trabalho e emprego gerado através de 

novas oportunidades de desenvolvimento para os espaços produtivos. Assim o OUCBT abrange 

a quase a totalidade do setor Arco Tamanduateí da Macroárea de Estruturação Metropolitana 

(MEM), mais especificamente, o setor Orla Ferroviária e Fluvial, reconhecendo este território 

como estratégico para o desenvolvimento metropolitano. 

De acordo com Projeto de Lei n° 723/2015, a OUCBT,  “por meio de um Projeto de Intervenção 

Urbana que parte do conceito de cidade compacta, a proposta pretende equilibrar a oferta de 

empregos e de moradias na região, promovendo o adensamento populacional e construtivo, 

além de uma maior diversidade dos serviços e do comércio local. Esta ação reduzirá o tempo de 

deslocamento entre o trabalho e a habitação e promoverá maior integração social e 

oportunidades para a população. Este projeto é composto por um programa de intervenções 

públicas e por parâmetros urbanísticos que geram a requalificação das orlas fluviais, o 

atendimento habitacional, a melhoria das conexões entre os bairros e a qualificação do ambiente 

urbano. Pretende-se ampliar a arborização da região implantando uma rede de parques e 

espaços livres públicos vinculado ao incremento do sistema de drenagem. Associados a este 

programa de intervenções e parâmetros urbanísticos , encontramos a proposta de preservação 

dos territórios produtivos da região ao longo da ferrovia e das zonas industriais, assim como a 

valorização do patrimônio cultural e arquitetônico da cidade, voltadas à preservação da memória 

e da história da cidade”. 

A OUCBT abrange parte significativa dos bairros do Cambuci, Mooca, Ipiranga, Vila Carioca e 

Vila Prudente, onde se localizam os sistemas de infraestruturas que permitem o deslocamento 

de pessoas e produtos - ferrovias, avenidas e rios. No âmbito do empreendimento em foco, a 

OUCBT abrange a porção extremo oeste da da Subprefeitura de Vila Prudente, que corresponde 

à Área de Influência Indireta do empreendimento. 

  



-88- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

✓ Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca  

Foi prevista no Plano Diretor Estratégico de 2002. Os estudos preliminares começaram em 

outubro de 2011 e têm como objetivo promover o desenvolvimento do perímetro que abrange 

os bairros da Mooca, Cambuci, Ipiranga, Vila Zelina, Vila Prudente e Vila Carioca. 

Na fase atual, a prefeitura está promovendo diálogos com a população para receber 

contribuições ao projeto. A Operação visa aproximar o trabalho da moradia, aumentar o número 

de áreas verdes, promover maior acesso a serviços, cultura, lazer e equipamentos sociais, 

melhorar a mobilidade urbana e minimizar as inundações na região.  

✓ Planejamento Cicloviário do Município de São Paulo  

Considerando as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Estratégico de São Paulo – PDE (Lei 

Municipal nº 16.050/2014), assim como o disposto no Plano de Mobilidade do Município de 

São Paulo – PlanMob/SP (Decreto Municipal n° 56.834/2016), o Plano Cicloviário do Município 

de São Paulo, previsto pela Lei n° 16.885/2018, constitui parte integrante da política de 

planejamento da cidade e busca consolidar o uso da bicicleta como veículo de transporte na 

cidade. 

O Plano garante mais segurança e qualidade para os usuários com aplicação de tachão a cada 

metro, manutenção de guias e sarjetas, sinalização com tinta antiderrapante, fresa e 

recapeamento, entre outras ações de manutenção.  

Levando em consideração elementos como risco ao ciclista, falta de sinalização e cruzamentos, 

degradação de pavimentos e volume de utilização, o Plano Cicloviário prevê a implantação e o 

remanejamento de cerca de 12 km de ciclofaixas e ciclovias na Vila Prudente, buscando 

melhorar a conexão com outros modais de transporte, equipamentos públicos e a malha já 

existente. Por exemplo, serão construídas conexões na malha cicloviária nas avenidas Anhaia 

Mello e Dr. Francisco Mesquita, chegando até o Terminal Sacomã. 

✓ Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2017/2020  

Uma ferramenta de planejamento e orçamento previsto pela Lei Orgânica do Município de São 

Paulo, composto por 50 metas,  nas quais estão contidas as prioridades da gestão para os quatro 

anos de mandato, traduzidas em metas, projetos, ações estratégicas e indicadores para cada setor 

da Administração Pública. 

6.4 COMPATIBILIDADE COM O PLANEJAMENTO URBANO 

Este item objetiva apresentar a compatibilidade dos projetos, planos e programas implantados 

ou previstos na área de influência do empreendimento citados no item anterior, com a legislação 

incidente sobre às ações de planejamento urbano na área. 

O arcabouço legal consultado para a avaliação dos projetos implantados ou previstos, são:  

✓ Estatuto da Cidade - Lei Federal n° 10.257/2001; 
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✓ Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei Municipal n° 16.050/2014; 

✓ Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Vila Prudente – Decreto n° 57.537/2016; 

✓ Operações Urbanas. 

Tanto o Estatuto da Cidade, quanto o PDE do Município de São Paulo, e o Plano Regional 

Estratégico da Subprefeitura de Vila Prudente, preveem este instrumento de intervenção pública 

que é a Operação Urbana, onde estabelece, mediante aprovação de lei municipal, 

regulamentação urbanística específica, contrapartidas financeiras, incentivos ao adensamento 

populacional e construtivo para um perímetro previamente definido. Tem por objetivos alcançar 

metas de qualificação para os bairros, por meio de um conjunto de diretrizes urbanísticas. 

De acordo com o Estatuto da Cidade:  

“§ 2° Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 

medidas: 

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 

solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente;  

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente.”(Lei 10.257/2001). 

No Plano Diretor (2014), as diretrizes no que dizem respeito às Operações Urbanas Consorciadas 

aparecem de forma regulamentadora: 

“Art. 141. A lei específica que regulamentar cada Operação Urbana Consorciada 

deve atender aos objetivos e diretrizes estabelecidos nesta lei e conter no mínimo: 

I - delimitação do perímetro de abrangência da Operação Urbana Consorciada; 

II - delimitação do perímetro expandido no qual serão realizados investimentos, com 

recursos da própria Operação Urbana Consorciada, que atendam às necessidades 

habitacionais da população de baixa renda e melhorem as condições dos sistemas 

ambientais, de drenagem, de saneamento e de mobilidade, entre outros; 

III - finalidade da Operação Urbana Consorciada; 

IV - plano urbanístico; 

V - programa básico de intervenções urbanas articulado com as finalidades da 

Operação Urbana Consorciada e com o seu plano urbanístico; 

VI - estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança, quando couber, associado 

aos estudos necessários à área de intervenção; 

VII - programa de atendimento econômico, social e habitacional para a população 

diretamente afetada pela operação; 
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VIII - previsão de glebas e terrenos para a produção habitacional de interesse social 

dentro de seu perímetro de abrangência ou perímetro expandido; 

IX - a regulamentação das condições específicas de aplicação do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórias para glebas, lotes e edificações subutilizadas, 

não utilizadas e não edificadas, de acordo com o previsto nesta lei;  

X - mecanismos de garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de 

especial valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos 

por tombamento ou lei; 

XI - instrumentos urbanísticos complementares e de gestão ambiental a serem 

utilizados na implantação da Operação Urbana Consorciada; 

XII - contrapartidas a serem exigidas dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função dos benefícios recebidos; 

XIII - estoques de potencial construtivo adicional; 

XIV - forma de controle e gestão da operação urbana consorciada, com a previsão de 

um conselho gestor paritário, formado por representantes do Poder Público e da 

sociedade civil; 

XV - fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras e 

correntes dos benefícios urbanísticos concedidos; 

XVI - regras de transição do regime jurídico da operação urbana consorciada para o 

regime jurídico ordinário da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, aplicáveis 

ao final de cada Operação Urbana Consorciada.”(Lei 16.050/2014)” 

A Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca, teve origem no Plano Diretor Estratégico 

Lei N° 12.430/2002, onde definiu a reestruturação da orla ferroviária como prioritária para o 

desenvolvimento urbano. Na época em que este PDE foi escrito, a OUC Mooca-Vila Carioca se 

enquadrava na antiga Operação Urbana Diagonal Sul e que induzia o aumento da densidade 

populacional dentro da mancha urbana existente, o acréscimo da oferta de emprego em 

centralidades e a maior oferta de infraestrutura viária, de áreas verdes e investimentos para a 

problemática de drenagem urbana.  

A Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí – Lei 723/2015, teve origem na 

proposta da Operação Urbana Diagonal Sul, passou pela OUC Mooca-Carioca, e enfim, foi 

rebatizada com o atual nome. Trata-se de um conjunto de ações e estratégias urbanísticas, 

sociais, ambientais e econômicas formatadas sob orientações do PDE e na qual também 

basearam as diretrizes estabelecidas no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Vila 

Prudente - Decreto 57.537/2016. Tanto a OUCBT e o PDE Vila Prudente propõem, além de um 

programa de intervenções (melhoramentos viários, qualificação da drenagem e do transporte, 

promoção de habitação e equipamentos, criação de novos parques e resgate do patrimônio 

histórico), estratégias de financiamento da transformação e incentivos aos espaços produtivos da 

indústria, da logística, da economia criativa e do comércio e serviços. 
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A Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí visa equilibrar a oferta de empregos e 

de moradias na região, promovendo o adensamento populacional e construtivo, além de uma 

maior diversidade dos serviços e do comércio local. O projeto urbanístico é composto por um 

programa de intervenções públicas e por parâmetros urbanísticos que geram a requalificação das 

orlas fluviais, o atendimento habitacional, a melhoria das conexões interbairros e a qualificação 

do habitat urbano. Além de pretender ampliar a arborização urbana, implantar novos parques e 

incrementar o sistema de drenagem como algumas das estratégias ambientais necessárias. 

Associado a todas estas melhorias há ainda um programa de preservação dos territórios 

produtivos da região existentes ao longo da ferrovia e das indústrias, assim como à valorização 

do patrimônio da cidade voltado ao trabalho e a história.  

Em referência ao Planejamento Cicloviário do Município de São Paulo, foi elaborado 

considerando as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Estratégico de São Paulo – PDE (Lei 

Municipal n° 16.050/2014), assim como o disposto no Plano de Mobilidade do Município de 

São Paulo – PlanMob/SP (Decreto Municipal n° 56.834/2016), onde constitui uma parte 

integrante da política de planejamento da cidade. Além de estar em conformidade com o 

estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997) e a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (Lei Federal n° 12.587/2010). O Plano visa definir a rede cicloviária da 

cidade e seus elementos de apoio, orientados para a estruturação de um sistema integrado, que 

promova a intermodalidade e a conexão com os principais equipamentos de transportes 

públicos.  

O Plano de Metas do município, também é um instrumento legal no qual segue as orientações 

do PDE, em relação ao seu planejamento e suas prioridades. Neste Plano consta as ações 

estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração 

Pública Municipal, incluindo as Subprefeituras e Distritos da cidade. São metas da Subprefeitura 

da Vila Prudente: 

✓ Ofertar 520 novas matrículas em creches na Rede Municipal de Ensino; 

✓ Todas as Escolas Municipais do Ensino Fundamental com acesso a internet de alta velocidade; 

✓ 4201 famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária; 

✓ Crias 2 pontos de wifi; 

✓ Realizar 1 ação concentrada de zeladoria urbana; 

✓ Melhorar o Programa Amplia Saúde com entrega de 1 nova UBS, equipes de atenção básica 

e de estratégia, e a realização de oficinas educacionais de prevenção e promoção à saúde; 

✓ Outras medidas que tangem a área de educação, saúde, esporte, assistência social, 

infraestrutura, mobilidade urbana e preservação ambiental. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A área de influência é a unidade espacial de análise passível de sofrer interferências, de forma 

direta ou indireta, geradas pelo empreendimento proposto. Este recorte geográfico pode ser 

definido em diferentes escalas, de acordo com o contexto da região e com o escopo da análise. 

As ações e atividades relacionadas às etapas do processo de implantação e operação do 

empreendimento, e as suas interações com o meio ambiente onde está inserido, é que 

determinam os limites de suas áreas de influência. 

Alguns condicionantes também são considerados para a definição das áreas de influência do 

empreendimento, conforme mencionado a seguir: 

✓ A natureza do empreendimento: trata-se de obras para retenção de cheias em áreas 

urbanizadas, a fim de minimizar a incidência e frequência das inundações; 

✓ As características do empreendimento: tanto de sua fase de obras, quanto da operação; 

✓ A identificação preliminar dos impactos: o empreendimento foi analisado previamente, no 

tocante aos seus aspectos potencialmente causadores de impactos diretos e indiretos sobre 

os componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico, em seu entorno 

próximo e região de inserção; 

✓ A interveniência com aspectos legais e com planos e projetos colocalizados: o conhecimento 

prévio desses aspectos também condicionou a abrangência da área de estudo, levando-se 

em consideração a existência de possíveis interações ou incompatibilidades; 

✓ A pertinência das abordagens: apenas foram considerados e/ou aprofundados os atributos 

considerados pertinentes ao empreendimento e região ou local afetados, sendo evitados 

levantamentos extensos e desnecessários aos objetivos do presente EVA. 

Com base nestes condicionantes foram então adotadas as seguintes definições para as áreas de 

influência do empreendimento em tela: 

7.1.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 

Corresponde à área de intervenção do empreendimento propriamente dita, e ou/ que terão uso 

restrito à sua implantação e operação, incluindo as áreas que sofrerão intervenção somente no 

período de obras, retomando sua condição após a implantação do empreendimento.  

A Figura 7.1.1 identifica a ADA. 
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Figura 7.1.1 – Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento 

 

7.1.2 Área de Influência Direta (AID) 

Área geográfica do entorno da ADA, passível a ser diretamente afetada pelos impactos positivos 

ou negativos, diretos e decorrentes das etapas de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento.   
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Sua delimitação se dá em função das particularidades do projeto em estudo, sendo definida a 

priori pelo raio de 200 metros medidos a partir da ADA. Entretanto, houve uma pequena 

adequação desta delimitação na sua porção norte, ajustando-se aos limites da subprefeitura da 

Vila Prudente, a qual tem como limite territorial ao norte a Avenida Vila Ema, como ilustra a 

Figura 7.1.2. 

  

Figura 7.1.2 – Área de Influência Direta – AID 
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7.1.3 Área de Influência Indireta (AII) 

É aquela na qual poderão ocorrer os impactos indiretos mais remotos da instalação e operação 

do empreendimento, sejam estes benéficos ou adversos. Para os meios físicos e bióticos adotou-

se como AII a bacia hidrográfica do Córrego da Mooca. Já para o meio socioeconômico, foi 

considerado como limite da AII os distritos São Lucas e Vila Prudentes, pertencentes a 

Subprefeitura da Vila Prudente. 

A Figura 7.1.3 ilustra a sobreposição dos recortes das áreas de influência indireta para os meios 

socioeconômico e físico/biótico. 
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Figura 7.1.3 – Área de Influência Indireta - AII 
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7.2 MEIO FÍSICO 

O diagnóstico do meio físico permite que sejam observados os estados atuais de aspectos 

pertinentes à atmosfera (clima e qualidade do ar); à litosfera (geologia, geomorfologia, pedologia 

e geotecnia); e à hidrosfera (águas superficiais e subterrâneas) da área de estudo e assim, obter 

uma adequada avaliação dos impactos ambientais referentes à implantação e operação do 

empreendimento, Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca - MO-02. 

Assim nessa caracterização foram avaliadas as seguintes áreas de abrangência para 

desenvolvimento dos estudos: 

✓ Área de Influência Indireta (AII): Compreende a bacia hidrográfica do Córrego da Mooca; 

✓ Área de Influência Direta (AID): Compreende a faixa de aproximadamente 200 m para 

cada lado da ADA; 

✓ Área Diretamente Afetada (ADA): Compreende as áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento propriamente dito e onde estão previstas as intervenções para a sua fase 

de implantação. 

A metodologia adotada está fundamentada na identificação, coleta e análise de dados 

secundários e primários, referentes aos respectivos temas. Os dados secundários foram 

adquiridos a partir de consulta à literatura técnica disponível e os dados primários foram 

coletados por meio de visitas técnicas, de reconhecimento em campo.  

7.2.1 Área de Influência Indireta (AII) 

Por se tratar de um conjunto de obras inseridas em área urbana, a análise ambiental aborda, 

necessariamente, suas repercussões a partir da verificação das interferências das obras com as 

atividades urbanas estabelecidas. Portanto, para a montagem de um quadro diagnóstico o meio 

físico assume pequeno significado. 

Deste modo a caracterização do meio físico na AII aborda a descrição dos seguintes temas: 

recursos hídricos superficiais, clima e saneamento básico, temas que apresentam interferências 

com o conjunto de intervenções deste empreendimento. 

Os dados foram obtidos a partir de bases cartográficas oficiais (mapas temáticos) e relatórios 

ambientais regionais. 

7.2.1.1 Recursos Hídricos 

A AII do empreendimento compreende a área total da bacia hidrográfica do Córrego da Mooca 

e está inserida na área de drenagem da bacia do Rio Tamanduateí (Sub-região Penha/Pinheiros), 

um dos principais tributários do rio Tietê no trecho correspondente à Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 06 - BHAT). 
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De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (COBRAPE-JNS, 2019), a UGRHI 06 

coincide em grande parte com a Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo uma área de 

5.775,12 km² equivalente à bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde estão inseridos (total ou 

parcialmente) 40 municípios. Esta área representa 70% do território da RMSP e nela reside cerca 

de 99% da sua população (aproximadamente 21 milhões de habitantes). Seu território está 

dividido em seis sub-regiões hidrográficas de gestão (Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Cotia-

Guarapiranga, Juqueri-Cantareira, Penha-Pinheiros e Pinheiros-Pirapora) de acordo com a Figura 

7.2.1. A bacia do córrego da Mooca localiza-se na porção central da Bacia do Alto Tietê, na área 

de atuação da sub-região Billings-Tamanduateí. 

O rio Tietê compreende a principal calha de drenagem da bacia e apresenta características 

distintas ao longo do seu curso, tais como os trechos de maior declividade nas áreas de 

cabeceiras, e os trechos de planície nas porções intermediárias. Ao longo dos 197,18 Km pelo 

qual se estende dentro do território da UGRHI 06, um grande número de tributários contribuem 

para a formação de uma vazão média de 115,36 m³/s, no seu exutório, de acordo com o cálculo 

de disponibilidade elaborado a partir da série de vazões naturais (1931 a 2015), desenvolvido 

por COBRAPE-JNS (2019). Dentre estes tributários, os principais são: Rio Paraitinga, Rio Jundiaí, 

Rio Claro, Rio Baquiruvu, Rio Cabuçu de Cima, Rio Aricanduva, Rio Tamanduateí, Rio Pinheiros, 

Rio Cotia e o Rio Juqueri. A Figura 7.2.2 traz as principais características da UGRHi 6 até aqui 

estabelecidas. 
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Figura 7.2.1 – Subcomitês da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – UGRHI 6 
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Figura 7.2.2 – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – UGRHI 6 
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A UGRHI 06 abriga cerca de 10% da população do país e ocupa parte da região denominada 

por Macrometrópole Paulista, responsável por intensa atividade econômica. Considerando o 

valor do Produto Interno Bruto – PIB a preços correntes dos municípios que se inserem neste 

território, nota-se que a economia da UGRHI 06 representa 53,71% do PIB estadual e 17,29% 

do PIB nacional, segundo dados IBGE (tendo o ano de 2017 como referência).  

Não obstante, tanto a intensificação da ocupação urbana quanto o aumento das atividades dos 

setores econômicos na região, infligiram aos corpos hídricos um quadro de intensa degradação, 

tanto naqueles de menor dimensão como córregos e ribeirões, quanto nas calhas principais de 

drenagem.  

A força motriz deste processo é observada em fatores diversos, tais como: a falta de planejamento 

urbano e a consequente deficiência na oferta de serviços de coleta e tratamento de esgotos 

domésticos; a impermeabilização do solo e o carreamento de poluição difusa associada às 

precipitações; desmatamento das regiões de proteção dos mananciais, principalmente, da mata 

ripária ou ciliar; a canalização dos leitos dos rios; entre outros. 

Este processo é observado também na bacia hidrográfica do córrego da Mooca, Área de 

Influência Indireta do empreendimento em questão, com uma área de aproximadamente 

15 km² esta bacia encontra-se intensamente urbanizada, onde reside atualmente uma população 

estimada de cerca de 190 mil habitantes
5

, sendo notável o predomínio do ambiente construído 

em detrimento de áreas verdes. Quase todos os cursos d´água desta bacia estão canalizados e 

fluem em sistemas de dutos e canais fechados. 

O córrego da Mooca é afluente da margem direita do Rio Tamanduateí no seu trecho inferior, 

sendo que seus principais tributários são: córrego Vaca, pela margem direita; e os córregos 

Suzano e Bela Vista, pela margem esquerda, como pode ser visto na Figura 7.2.3.  

 

5
 População estimada a partir do cruzamento dos dados do censo 2010 do IBGE e das taxas de crescimento por distrito, do SEADE 
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Figura 7.2.3 – Bacia do Rio Tamanduateí com destaque para a bacia do córrego da Mooca 
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A fim de monitorar a evolução da qualidade dos cursos d´água, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB mantém uma rede de pontos de amostragem com finalidades 

distintas. A rede básica faz menção ao conjunto de pontos de amostragem operados de forma 

manual e que foram alocados com o intuito de fornecer um panorama da qualidade das águas 

superficiais. Além desta rede, a Companhia opera também a rede de monitoramento da 

balneabilidade de rios e reservatórios, e a rede de monitoramento da qualidade dos sedimentos 

(ambas operadas manualmente, assim como a rede básica). Por fim, existe ainda uma rede de 

operação automática e voltada para o controle específico de aspectos relacionados ao 

saneamento básico. 

Além de fornecer resultados individualizados obtidos com as análises de cada parâmetro, os 

resultados combinados de um conjunto específico destes elementos determinam índices 

específicos de qualidade, a saber: o índice de estado trófico (IET), o índice de proteção de vida 

aquática (IVA), o índice de qualidade das águas brutas para fins de abastecimento público (IAP), 

o índice de qualidade de água (IQA), entre outros.  

Cada um destes índices expressa o grau de comprometimento da qualidade da água a partir de 

classes de valor (péssimo, ruim, regular, bom, ótimo), sempre voltado a um contexto específico, 

como fica definido na própria denominação dos índices. Entre eles, o IQA fornece uma visão 

geral sobre as condições de qualidade das águas superficiais a partir da análise de parâmetros 

associados ao lançamento de efluentes sanitários, tais como oxigênio dissolvido (OD), demanda 

bioquímica por oxigênio (DBO), pH, coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, 

temperatura, turbidez e resíduo total. 

Na UGRHI 06, a CETESB opera 71 pontos da rede básica de monitoramento, onde são coletadas 

amostras com frequência bimestral abrangendo parâmetros físicos, químicos e biológicos. A sua 

localização, bem como os respectivos resultados do IQA para o ano de 2018 estão dispostos na 

Figura 7.2.4, de forma associada a situação do enquadramento dos corpos hídricos. 
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Figura 7.2.4 – Classificação do IQA 2018 nos pontos da rede básica de monitoramento para a UGRHI 06 associada ao enquadramento dos corpos hídricos 



-105- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

A bacia do rio Tamanduateí, na qual se insere o córrego da Mooca, está contemplada pela rede 

básica com sete (7) pontos de amostragem. Destes, quatro (4) estão distribuídos ao longo do rio 

Tamanduateí e, os demais, alocados no ribeirão do Couro (1 ponto), no ribeirão dos Meninos (1 

ponto) e no córrego Ipiranga (1 ponto). De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas 

Interiores – 2018 (CETESB, 2019), com exceção do ponto localizado no córrego Ipiranga que 

apresenta um IQA classificado como ‘Ruim’, todos os demais apresentam IQA na classe 

‘Péssimo’.  

Como pôde ser observado, não há nenhum ponto de monitoramento de qualidade de água das 

redes operadas pela CETESB na AII. No entanto, em função da similaridade nos padrões de 

ocupação do solo e das atividades econômicas desenvolvidas, observados entre a bacia do 

córrego da Mooca e a bacia do rio Tamanduateí, é seguro expandir a situação da qualidade da 

água constatada pelas medições nos pontos mencionados para a área de interesse, 

principalmente nos pontos TAMT04600 (rio Tamanduateí) e NINO04900 (córrego dos Meninos), 

localizados à montante da confluência do córrego da Mooca com o rio Tamanduateí, ambos 

com IQA ‘Péssimo’. 

O enquadramento dos corpos hídricos compreende um instrumento de planejamento para o 

gerenciamento dos recursos hídricos previsto nas políticas nacional e estadual de recursos 

hídricos (Lei Federal 9.433/97 e Lei Estadual 7.663/91) e consiste na definição de metas de 

manutenção de um perfil de qualidade de água em função dos usos principais associados aos 

corpos hídricos.  

De acordo com a definição do instrumento, um corpo hídrico pode ser enquadrado nas seguintes 

classes: especial, 1, 2, 3 e 4. Esta gradação reflete a restrição dos limites de concentração de 

parâmetros de qualidade: mais restrito, ou menos tolerante, para usos mais nobres (contato 

primário, ingestão, proteção da vida aquática), e menos restrito para usos como navegação, 

diluição de cargas de efluentes domésticos, entre outros.  

A definição do enquadramento dos corpos hídricos da UGRHI 06 segue o que estabelece o 

Decreto Estadual 10.775/77 (Figura 7.2.4) e enquadra as áreas de cabeceiras dos principais 

sistemas produtores da Região Metropolitana nas classes 1 e 2 (Sistema Produtor do Alto Tietê, 

Represas Billings e Guarapiranga, Rio Cotia), sendo estas regiões de maior sensibilidade para a 

manutenção da qualidade da produção de água para os habitantes da bacia. Em contraste, cerca 

de 2/3 da extensão do rio Tietê e das porções médias e baixas das bacias dos rios afluentes 

(localizadas dentro da mancha urbana da UGRHI 06) estão enquadrados nas classes 3 e 4, com 

maior tolerância à concentrações mais elevadas de parâmetros associados a esgotos domésticos 

e outros componentes inorgânicos.  

Como reflexo do enquadramento e das ferramentas de controle por ele suportadas (tais como as 

outorgas de lançamento), os resultados obtidos para o IQA 2018 na bacia seguem a tendência 

restritiva na tolerância de alguns parâmetros, indicando águas de qualidade ruim e péssima em 

corpos hídricos classe 4 (principalmente) e, no outro lado, corpos hídricos com classificação boa 

ou ótima em águas de classe 1 ou 2. 
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7.2.1.2 Caracterização Climática Geral 

O clima pode ser definido pelo cálculo e uso de métodos pré-definidos que apresentam a 

disposição e a oscilação das principais variáveis meteorológicas como: temperatura, precipitação, 

umidade do ar, ventos e pressão atmosférica, combinados com fenômenos climatológicos 

característicos de determinada região (INMET, 2018). 

O município de São Paulo está localizado em uma região de características de transição entre os 

Climas Tropicais Úmidos de Altitude, com período seco definido, e os Climas Subtropicais do 

Brasil Meridional, permanentemente úmidos (TARIFA & ARMANI, 2001)
6

. Umas das principais 

características climáticas dessa transição zonal é a alternância entre uma estação quente e úmida 

(de outubro a março) e outra estação fria e relativamente mais seca (de abril a setembro). 

O “Mapa das Unidades Climáticas Naturais” elaborado por Tarifa e Azevedo (2001), que 

definem os limites climáticos a partir da correlação entre os atributos e os controles climáticos 

(oceano, relevo, altitude, declividade, orientação e ventos), levando em consideração 

principalmente aspectos topográficos e térmicos, subdivide o município de São Paulo em cinco 

climas locais, a saber: (i) Tropical Úmido de Altitude do Planalto Paulistano; (ii) Tropical Úmido 

Serrano da Cantareira – Jaraguá; (iii) Tropical Úmido de Altitude do Alto Juqueri; (iv) Tropical 

Sub-oceânico Superúmido do Reverso do Planalto Atlântico; e (v) Tropical Oceânico Super-

úmido da fachada Oriental do Planalto Atlântico. 

A bacia hidrográfica do Córrego Mooca está inserida na Unidade de Clima Tropical Úmido de 

Altitude do Planalto Paulistano, que também pode ser dividido em três mesoclimas e suas 

subnidades, segundo elementos topográficos, conforme apresentado no Quadro 7.2.1. 

QUADRO 7.2.1 - CARACTERIZAÇÃO DOS MESOCLIMAS DO CLIMA TROPICAL ÚMIDO DE 

ALTITUDE DO PLANALTO PAULISTANO 

Unidades Climáticas 
Nível 

Topográfico 

Temperatura 

(°C) 
Pluviosidade (mm) 

Unidades Mesoclimáticas Subunidades Altitude (m) Média Anual  
Totais 

Anuais 

Máximos 

Diários 

IA - Topos mais elevados 

dos Maciços, Serras e altas 

Colinas 

IA1 – Maciços, serras 

e morros do Alto 

Aricanduva e 

Itaquera 

De 800 a 950 19,3 – 18,7 1.400–1.450 100-150 

IB - Colinas 

Intermediárias, Morros 

Baixos, Terraços e 

Patamares 

IB4 – Terraços, 

colinas e patamares 

do Tamanduateí e 

Aricanduva 

740 - 800 19,6 – 19,3 1.400– 1.480 100-125 

IC - Várzeas e Baixos 

Terraços 

IC2 – Várzeas e 

baixos terraços do 

Tamanduateí 

720 - 740 19,7 – 19,6 1.350– 1.470 100-150 

Fonte: TARIFA & AZEVEDO, 2001. 

Elaborado por Engecorps, 2020. 

 

 

6
 TARIFA & ARMANI. Os Climas “Naturais” (2000). In: TARIFA, José Roberto; AZEVEDO, Tarik Rezende. Os climas da Cidade de São Paulo: 

teoria e prática. GEOUSP. Laboratório de Climatologia e Biogeografia. FFLCH-USP. p: 34-46. São Paulo, 2001. 
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Como visto no Quadro 7.2.1 a AII, a bacia do Córrego da Mooca, abrange as subunidades IA1- 

Maciços, serras e morros do Alto Aricanduva e Itaquera; IB4 - Terraços, colinas e patamares do 

Tamanduateí; e Aricanduva e IC2 - Várzeas e baixos terraços do Tamanduateí. 

✓ IA1 – Maciços, serras e morros do Alto Aricanduva e Itaquera: corresponde ao limite 

interfluvial leste da bacia hidrográfica do Córrego da Mooca, que em função da altitude, entre 

800 e 950 metros, apresenta temperaturas mais amenas. A temperatura média anual varia 

entre 19,3°C a 18,7°C.  

✓ A altitude mais elevada dessa unidade mesoclimática em relação às outras unidades 

encontradas na AII (IB4 e IC2), assegura maior ventilação, resultando no bom potencial para 

a dispersão de poluentes, como também no aumento da instabilidade dos sistemas 

atmosféricos produtores de chuva que entram na bacia hidrográfica do Córrego da Mooca. 

Dessa forma, essa unidade apresenta totais pluviais maiores que as áreas mais baixas e planas.  

✓ IB4 – terraços, colinas e patamares do Tamanduateí e Aricanduva: a posição topográfica 

intermediária desta unidade, entre a IC (vales) e IA (topos) caracteriza-se por temperaturas 

pouco mais altas, em função da redução de altitudes, que varia entre 19,3°C e 19,6°C.  

✓ A pluviosidade dessa unidade apresenta comportamento muito parecido àquele verificado 

na unidade IA1, uma vez que suas formas (vertentes ou rampas) se constituem em 

prolongamento dos topos. 

✓ IC2 - Várzeas e baixos terraços do Tamanduateí: A condição topográfica mais rebaixada desta 

unidade mesoclimática, com altitudes variando entre 720 e 740 metros, condiciona a 

temperaturas relativamente elevadas, pois estas áreas mais baixas e planas recebem e 

absorvem maior quantidade de radiação solar ao longo do dia. Entretanto, durante o período 

noturno, ocorre nessa unidade, as menores mínimas absolutas, devido aos rios e à 

acumulação de ar frio nas áreas mais baixas. A média anual das temperaturas varia entre 

19,6° e 19,7°. 

✓ Os totais pluviométricos anuais nesta unidade oscilam entre 1.350 e 1.470 mm e os máximos 

em 24 horas entre 100 e 150 mm. Segundo Tarifa e Armani (2001) estas áreas são receptoras 

não só da pluviosidade que ali precipita, mas das águas caídas nas outras unidades, que 

inclusive são mais chuvosas, e que drenam para estas unidades (IC), ocasionado as cheias e 

inundações naturais das várzeas. Durante eventos pluviométricos extremos até os terraços 

podem ser ocupados pelas águas. 

✓ Esta unidade mesoclimática apresenta condições desfavoráveis à dispersão de poluentes, que 

aliada à ocupação dos fundos de vale por vias de circulação com grande fluxo de veículos, 

tornam essas áreas entre a mais poluídas da cidade de São Paulo. 

Quando comparados os dados pluviométricos das subunidades mesoclimáticas IA1 e IC2 

verifica-se que embora a área das várzeas e baixos terraços apresente o menor total 

pluviométrico, os totais diários (24 horas) são iguais as áreas mais elevadas nos maciços e serras, 

que apresentam uma condição natural de maior precipitação. Essa comparação indica que as 
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chuvas nas áreas mais baixas são mais concentradas, favorecendo a ocorrência de inundações. 

Já a subunidade IB4, por sua vez, apresenta o maior total pluviométrico anual, no entanto os 

máximos em 24 horas não ultrapassam 125 mm. Embora o total de precipitação seja maior do 

que as outras duas subunidades, as chuvas nos terraços, colinas e patamares do Tamanduateí e 

Aricanduva são melhor distribuídas, diminuindo os riscos de situações de desastres relacionados 

a precipitações extremas (BERGES, 2013)
7

. 

A caracterização climatológica da área de influência do empreendimento é corroborada pelas 

observações meteorológicas regionais realizadas em locais que possam ser considerados 

representativos para a área de interesse, a partir das quais são descritos os comportamentos 

médios dos principais parâmetros climatológicos.  

Para isto, foram analisados os seguintes parâmetros: precipitação, temperatura do ar, umidade 

relativa, ventos, dentre outros, com base na Normal Climatológica do Brasil (Período: 1981-

2010), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram considerados os dados da Estação 

Meteorológica Mirante de Santana, situada no bairro Jardim São Paulo, distrito de Santana, da 

capital paulista. Selecionou-se essa estação por ser considerada pelo INMET a principal estação 

meteorológica do município, e pela proximidade com a área do empreendimento. Estes 

parâmetros climatológicos estão apresentados a seguir: 

Temperatura do ar 

As temperaturas mínimas e máximas do ar são medidas por termômetros localizados nas estações 

meteorológicas, e após a medição, calcula-se a temperatura média de acordo com as variações 

registradas. Vale lembrar que as temperaturas, assim como os outros dados obtidos das Normais 

Climatológicas do Brasil-NCB, são valores médios referentes a um período e não representam os 

valores máximos e mínimos absolutos.  

Os dados da Estação Mirante de Santana revelam que as temperaturas mais elevadas ocorrem 

entre os meses de novembro a março, e as temperaturas mais baixas são constatadas entre junho 

e julho, como mostra o Gráfico 7.2.1.  

 

7
 BERGES, Bárbara. Geomorfologia Urbana Histórica aplicada à análise das inundações na bacia hidrográfica do Córrego da Mooca – São 

Paulo/SP. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. São Paulo, 2013. 
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Gráfico 7.2.1 - Temperaturas Médias, Mínimas e Máximas (°C)   

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

Entre as características que influenciam a elevação da temperatura nos centros urbanos é o 

desmatamento nas áreas de cabeceiras das nascentes, redução das áreas verdes, e a superfície 

impermeabilizada por materiais de pequena capacidade térmica (asfalto, concreto, telhas, solo 

exposto).  

Umidade do ar 

A umidade relativa do ar representa a relação percentual entre a quantidade de vapor d’água 

em um dado volume de ar, e a quantidade de vapor que este volume poderia conter se o ar 

estivesse saturado, à mesma temperatura e pressão. Portanto, relacionada à saturação do ar, a 

umidade pode ser expressa de 0 a 100%.  

Esta variável está diretamente ligada ao volume de chuvas, temperatura e pressão. Quando a 

temperatura atinge níveis mais elevados durante o dia, o potencial de evaporação é maior, 

portanto os índices de umidade do ar decaem e, durante a noite, com a ausência de insolação, 

o índice de umidade tende a crescer. 

Os dados obtidos na estação meteorológica Mirante de Santana sinalizam que a variação da 

umidade do ar é mais marcante no mês de Agosto (69,4%). Entretanto, durante o ano, a variação 

é de 5,6%, variando de 71,6% a 77,2%, como ilustra o Gráfico 7.2.2. 



-110- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 
Gráfico 7.2.2 - Umidade Relativa do Ar  

Fonte: INMET (2019) – Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

Precipitação 

Entende-se por precipitação, todas as formas de umidade emanadas da atmosfera e depositadas 

em superfície: chuva, granizo, neve, neblina, geada ou orvalho. Para poder quantificar as 

medições das precipitações normalmente utilizam-se dois instrumentos meteorológicos – o 

pluviômetro e o pluviógrafo. A unidade de medida normalmente utilizada no caso da 

precipitação é o milímetro, onde 1 mm de chuva captado por um pluviômetro equivale a 1 L de 

chuva precipitado em 1 m². 

Referente à variação de precipitação no período de 30 anos calculado pela Normal 

Climatológica-NCB, os dados coletados na estação Mirante de Santana apontam dois períodos: 

chuvoso no verão, entre os meses de dezembro e março, com médias mensais que ultrapassam 

os 288 mm; e um período predominantemente seco, no inverno, entre os meses de junho e 

agosto, com média mensal próxima a 44 mm, como ilustra o Gráfico 7.2.3. Estes dados também 

relevam que a precipitação acumulada anual é da ordem de 1.616,0 mm.   

77,2

76

77,1

75,3 75,6

73,2

71,6

69,4

72,5

74,3
73,6

75,5

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

U
m

id
ad

e
 d

o
 A

r 
 (

%
)

Umidade Relativa do Ar - Média Compensada (%)



-111- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 
Gráfico 7.2.3 - Precipitação Acumulada Mensal 

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

O máximo absoluto de precipitação acumulado em um período de 24 horas é uma importante 

informação para identificar picos de chuvas acumuladas em curto período de tempo, os quais 

podem ser responsáveis por inundações. Com base nas Normais Climatológicas do Brasil-NCB, 

na estação Mirante de Santana, destacam-se dois registros mais significativos, os 151,8 mm e os 

140,4 mm acumulados em 24 horas nos meses de Dezembro de 1988, e Maio de 2005, 

respectivamente, como mostra o Gráfico 7.2.4.  

 
Gráfico 7.2.4 - Máximo Absoluto de Precipitação Acumulada em 24 horas (mm) 

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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A relação entre precipitação e eventos de inundação na bacia hidrográfica do Córrego da Mooca, 

foi estudada por BERGES (2013), que avaliou estes eventos num período de 40 anos (1971 a 

2011). De acordo com este estudo, dos 85 eventos de inundação que ocorreram na bacia nesse 

período, 28 deles concentraram-se em Janeiro, e 24 eventos em Fevereiro (os meses que 

apresentam as maiores médias pluviométricas para o município de São Paulo). Menos de 5% dos 

eventos de inundação neste período estão relacionados a precipitação de até 105 mm. 

A autora destaca também que há uma relação direta entre as precipitações com volumes acima 

de 75 mm e a ocorrência de inundações, diferentemente dos eventos com menores totais 

pluviométricos. As inundações relacionadas às chuvas de menor volume possuem outros fatores 

para sua ocorrência além do total de precipitação, pois conclui que se fosse somente essa variável 

elas deveriam ocorrer com maior frequência. 

Cabe dizer na área de estudo, assim como no município de São Paulo, as chuvas mais atuantes 

e mais significativas são as chuvas convectivas. Aquelas que ocorrem quando o aquecimento 

destoante da superfície provoca o surgimento de camadas de ar com densidades diferentes, o 

que forma uma estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio instável. Quando este equilíbrio 

é interrompido, seja por vento ou superaquecimento, provoca uma subida brusca de ar menos 

denso, atingindo grandes altitudes. Esta situação ocorre comumente durante o verão, sendo as 

chuvas de grande intensidade e de curta duração, e ficam restritas à pequenas áreas.  

A chuva frontal também é recorrente. Caracterizada pelo encontro de duas massas de ar de 

temperaturas diferentes (ar quente e ar frio), são chuvas distribuídas ao longo do ano, e tem 

como características a intensidade fraca a moderada e a longa duração. 

E com menor ocorrência, há as chuvas orográficas, resultante da ascensão mecânica de correntes 

de ar úmido horizontal sobre barreiras geográficas, como uma serra ou escarpa. Tem 

características de longa duração, porém de fraca intensidade (CARVALHO & SILVA, 2006).  

Nebulosidade 

A nebulosidade é definida como a cobertura do céu por nuvens e nevoeiro, pode ser medida 

por um observador ou um nofómetro, aparelho reticulado em que se reflete a abóboda celeste. 

A nebulosidade é indicada em oitavos ou décimos, onde o valor 0 representa que nenhuma 

nuvem foi detectada no momento da observação e o valor 1 retrata a totalidade encoberta da 

abóboda celeste.  

Os dados disponibilizados pela NBC indicam que nos períodos mais quentes e úmidos, que 

correspondem ao verão e a primavera, a nebulosidade é maior, enquanto nos meses secos de 

inverno, ocorre menor nebulosidade. Com exceção do mês de julho (Gráfico 7.2.5), que foi 

registrada uma nebulosidade maior, semelhante àquela dos meses mais úmidos, 0,8.  
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Gráfico 7.2.5 - Nebulosidade  

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Ventos 

O vento é definido como o ar em movimento constante, podendo seu descolamento se processar 

tanto no sentido horizontal como no vertical. O anemômetro é instrumento utilizado para medir 

o vento com base em dois parâmetros: intensidade e direção. 

A intensidade é medida pela velocidade de vento que impulsiona o anemômetro e faz com que 

ele gire, essa velocidade é registrada em m.s-¹. Quando não há registro de ventos, denomina-se 

de calmaria e varia de 0,0 a 0,2 m.s-¹; uma leve brisa é expressa entre 1,0 a 3,0 m.s-¹; e ventos 

acima de 10,0 m.s-¹ são considerados rajadas fortes.  

O Gráfico 7.2.6 ilustra as tendências de ventos mais fortes entre os meses de setembro a 

dezembro, entretanto as leves brisas são constantes durante todo o ano, com velocidades entre 

2,5 m.s-¹ a 3,0 m.s-¹.  
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Gráfico 7.2.6 - Intensidade do Vento 

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil - NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Além da intensidade do vento, outro parâmetro pode ser utilizado, a direção do vento, que 

indica de onde o vento sopra, expressa em graus e tendo por referência os pontos cardeais (N, 

S, E, L) e colaterais NE, SE, SW, NW). Este parâmetro, a direção do vento, é importante, porque 

apresenta a tendência de ventos e indica as massas de ar (frentes) atuantes em uma determinada 

região. As massas de ar são importantes controladores do clima, pois tem o potencial de 

influenciar na nebulosidade, na variação de temperatura e na umidade do ar.  

De acordo com os dados da estação meteorológica Mirante de Santana, no período na Normal 

Climatológica-NCB (1981-2010), houve a predominância de ventos soprando do Leste, 

praticamente quase o ano todo, como mostra o Quadro 7.2.2. Isto indica a influência da massa 

de ar tropical atlântica (mTa), que é uma circunstância de ventos quentes e úmidos com a origem 

no Oceano Atlântico.  

QUADRO 7.2.2 - DIREÇÃO RESULTANTE DO VENTO EM RELAÇÃO AO MÊS 

Meses 

Direção do Vento 

Pontos cardeais e colaterais Graus 

Janeiro Leste 65 

Fevereiro Leste 57 

Março Leste 107 

Abril Leste 114 

Maio Nordeste 86 
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...Continuação. 

QUADRO 7.2.2 - DIREÇÃO RESULTANTE DO VENTO EM RELAÇÃO AO MÊS 

Meses 

Direção do Vento 

Pontos cardeais e colaterais Graus 

Junho Leste 48 

Julho Leste 80 

Agosto Leste 102 

Setembro Leste 117 

Outubro Leste 125 

Novembro Sudeste 121 

Dezembro Leste 98 

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil – NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Insolação 

A insolação é a duração do período do dia com luz solar ou o número de horas de sol que uma 

área está exposta à influência dos raios solares. Apresenta variação conforme as estações do ano, 

pois a insolação está diretamente relacionada com a posição da terra em relação ao sol. Na área 

de estudo, a insolação também sofre influência de fatores como o relevo, a precipitação e a 

nebulosidade.  

Como ilustra o Gráfico 7.2.7, os dados da estação meteorológica Mirante de Santana apresentam 

valores altos de insolação total durante todo o ano. Entretanto, os maiores índices registrados 

estão concentrados no período de inverno, especialmente no mês de agosto, com 173,1 horas 

de insolação. Isso ocorre porque apesar dos dias serem mais curtos no inverno, é um período 

mais seco, com menores índices de nebulosidade (como foi visto anteriormente), sendo assim os 

raios solares incidentes são mais intensos, consequentemente, a intensidade de insolação é 

maior. 

 
Gráfico 7.2.7 – Insolação 

Fonte: INMET (2019) - Normal Climatológica do Brasil – NCB (1981-2010) - Estação meteorológica Mirante de Santana 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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7.2.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)  

A caracterização do meio físico na AID e na ADA do empreendimento compreende a descrição 

de aspectos referentes à geologia/geotecnia, geomorfologia, recursos hídricos superficiais, 

qualidade do ar, ruídos e vibrações, áreas contaminadas, resíduos sólidos e efluentes, temas que 

apresentam interferências com o conjunto de intervenções deste empreendimento.  

Além da análise das bases cartográficas existentes (bases cartográficas locais - topografia em escala 

1:1.000 e 1:10.000, Carta Geotécnica do Município de São Paulo -SEMPLA/IPT, 1994; Mapa 

Geológico da bacia hidrográfica do Alto Tietê, etc), a caracterização ambiental da área 

diretamente afetada do empreendimento, foi complementada com levantamentos de campo.  

7.2.2.1 Geologia /Geotecnia 

As características geológicas, com destaque para a litologia, foram elaboradas a partir do 

desenvolvimento das seguintes etapas de trabalho:  

✓ Coleta e tratamento de dados secundários – os atributos e áreas de afloramento dos litotipos 

predominantes da AID/ADA foram obtidos a partir da Carta Geotécnica do Município de São 

Paulo, na escala 1:10.000 (SEMPLA/IPT,1994). A unidade sedimentos quaternários foi 

ajustada a partir das informações contidas no mapa de declividade, e assim foi elaborado o 

mapa preliminar das unidades geológicas;  

✓ Verificação em campo - os terrenos da AID/ADA foram percorridos com o objetivo de aferir 

o mapa preliminar das unidades geológicas. Durante a visita técnica procurou-se identificar 

afloramentos, para descrição e evidência de contatos entre os litotipos. 

✓ Análise e ajuste dos dados obtidos em campo - com os dados obtidos em campo foi possível 

elaborar o mapa final das unidades geológicas, a Figura 7.2.5. Este mapa mostra que a 

AID/ADA, inserida na Bacia Sedimentar de São Paulo, está localizada sobre áreas de 

ocorrência da Formação Resende e Depósitos Sedimentares aluviais do quaternário. 

A bacia do córrego da Móoca está inserida na Bacia Sedimentar de São Paulo, cujos sedimentos 

estão assentados sobre unidade do Pré-Cambriano, o Cinturão de Dobramento Ribeira (HASUI 

et.al., 1975). Berger (2013) identificou na bacia do córrego da Mooca uma falha com orientação 

ENE a E-W e ressalta a mudança direcional de SE - NW para ENE – WSW no setor central da 

bacia, o que reflete o controle estrutura relacionado às falhas e embasamento cristalino na 

evolução da bacia hidrográfica em questão. 

Como pode ser observado na Figura 7.2.5 os sedimentos que compõem as áreas direta e 

diretamente afetadas pelo empreendimento estão inseridos no contexto de duas unidades 

geológicas distintas: a formação Resende e depósitos aluviais do Quaternário.  



-117- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 
Figura 7.2.5 - Unidades Geológicas na AID/ADA 

 

Como visto na Figura 7.2.5, a AID é composta por 70,6% da formação Resende e 29,4% de 

sedimentos quaternários, ao passo que a ADA tem uma parcela significativa inserida na formação 

Resende, cerca de 82% de sua área.  

A seguir são apresentadas as principais características das duas unidades geológico-geotécnicas 

encontradas na área de estudo:  

✓ Formação Resende – sedimentos terciários observados em boa parte na AID (e em quase 

toda a ADA, parcela basal e lateral do Grupo Taubaté, caracterizada por depósitos de sistemas 

de leques aluviais e planície fluvial de rios entrelaçados, com predominância de lamitos 
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arenosos e argilosos. Essa formação apresenta uma distribuição generalizada dentro da Bacia 

de São Paulo, preenchendo cerca de 80% de sua área.  

✓ A formação compreende duas litofáceis principais, sendo a primeira representada por 

depósitos de leques aluviais proximais abrangendo diacmititos e conglomerados com seixos, 

matacões e blocos angulosos a subarredondados, normalmente polimíticos, dispersos em 

matriz essencialmente lamítica a arenosa, de coloração geral esverdeada. A segunda litofáceis 

é formada por lamitos predominantemente arenosos, de coloração esverdeada a 

esbranquiçada ou acinzentada e por níveis conglomeráticos com seixos predominantemente 

formados por quartzo e quartzito e, localmente, feldspatos e seixos de rochas do 

embasamento.  

✓ Sedimentos Quaternários - Elemento observado em parte na área da AID e em uma pequena 

parcela da ADA do empreendimento. Os locais de ocorrência dos Sedimentos Quaternários 

correspondem às áreas de planície de inundação e depósito de sedimentos associados à 

dinâmica do curso d’agua. Os sedimentos do quaternário são caracterizados por composição 

areno-argilosos; argilosos com silte, areia fina e areia grossa; e areias finas a grossas com fração 

argila em diferentes quantidades.  

A caracterização geotécnica, baseada nos resultados de 10 (dez) sondagens a percussão 

realizadas para os estudos de engenharia do empreendimento na área de implantação do 

reservatório e/ou que serão objeto de terraplenagem, em linhas gerais, atestam argilas siltosas 

duras, de coloração cinza e marrom avermelhada, da Formação Resende, Grupo Taubaté, a 

partir de 4,0 m a 6,0 m de profundidade. Resistência mole a média foram registrados nos 

primeiros 2 metros dessa unidade, e média a rija, para os quatro primeiros metros nas sondagens. 

Acima da deposição sedimentar terciária é notável a presença de camada de material aluvionar, 

com espessuras entre 2 e 6 metros, composto por argila muito mole (NSPT entre 0 e 2 golpes), 

de coloração cinza escura e preta e com presença de matéria orgânica disseminada, em 

espessuras variáveis entre 1,5 m e 5,0 m. A presença de deposição aluvionar é justificada pela 

existência do córrego da Mooca, importante afluente do Rio Tamanduateí que corre sob a 

Avenida Professora Luiz Ignácio Anhaia Mello, canalizado para a construção da via na década 

de 1970. 

7.2.2.2 Geomorfologia 

Caracterização Geral do Relevo 

O mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo com escala 1:1.000.000 (IPT, 1981) apresenta 

a divisão geomorfológica e a classificação das formas de relevo. Segundo este mapa, a Divisão 

Geomorfológica se estrutura em três níveis: províncias, zonas e subzonas geomorfológicas. O 

município de São Paulo situa-se na província do Planalto Atlântico; zona do Planalto Paulistano, 

cujas subzonas são a Morraria do Embu, que ocupa a maior parte da cidade, e, mais ao norte, 

as Colinas de São Paulo, onde as altitudes são mais elevadas.  



-119- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Os tipos de relevo compreendidos no Planalto Paulistano são: Relevos de agradação, marcados 

por processos deposicionais; Relevos de degradação onde a erosão natural é o principal 

processo; Relevos residuais, em que litologias particulares sustentam testemunhos de formas 

pretéritas; Relevos cársticos e; Relevos de transição.  

No município de São Paulo são mais comuns as formas de relevo de degradação com processos 

erosivos sobre os planaltos dissecados, prevalecendo os processos denudacionais. A porosidade 

e permeabilidade do solo e da rocha matriz afetam de forma direta a intensidade de dissecação 

do relevo pela drenagem, uma vez que as rochas e solos impermeáveis dificultam a infiltração 

das águas pluviais e, como resultados, apresentam maior quantidade de água em superfície para 

ser drenada e, portanto, uma maior capacidade erosiva.  

Para análise das formas de relevo da AII foram combinadas as informações contidas no mapa 

Geomorfológico do Estado de São Paulo, em escala 1:1.000.000 (IPT, 1981) e as informações 

geradas a partir das curvas de nível em escala de 1:1.000 disponíveis para a área de estudo. 

Foram gerados modelo sombreado, declividade, aspecto, entre outros, que permitiram delimitar 

as unidades de relevo em escala satisfatória. Este mapa detalhado da geomorfologia na Área de 

Influência Indireta revelou a existência de duas classes geomorfológicas distintas, como ilustra a 

Figura 7.2.6. 

A partir deste mapeamento detalhado percebe-se que predominam na bacia do córrego da 

Mooca os relevos colinosos de degradação em planaltos dissecados, e sua orientação leste-oeste 

é marcada pelos espigões localizados ao norte e sul, com topos aplainados ou arredondados, 

compondo a classe de Colinas Pequenas com Espigões Locais. As rampas que descem desses 

espigões em direção ao córrego da Mooca são sensivelmente assimétricos, sendo mais íngremes 

e acentuadas as vertentes da margem direita. 

Incrustada a essa classe de colinas está a unidade das Planícies Fluviais, caracterizada pelos 

terrenos planos ou levemente inclinados e situados principalmente entre 720 e 730 metros de 

altitude (BERGES, 2013). No mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981) observa-

se que esta unidade está vinculada principalmente às planícies dos rios Tietê e Pinheiros, além 

de grandes afluentes como os rios Taiaçupeba e Biritiba-Mirim. 

Quando analisada em detalhe, ao longo da extensão do córrego da Mooca, observa-se a 

existência de planícies e terraços aluviais interiores restritos, com baixa declividade (inferior a 

3%) e altitudes entre 725 e 745 metros, configurando áreas de agradação sedimentar.  

Com relação à sua hidrografia, a bacia do córrego da Mooca apresenta uma drenagem encaixada 

em vale fechados e assimétricos com padrão subparalelo a dendrítico.  
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Figura 7.2.6 - Formas de relevo inseridas nas áreas de influência do empreendimento (adaptado  a partir de IPT, (1981) 
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Geomorfologia da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)  

As Áreas de Influência Direta e Diretamente Afetada (AID e ADA) estão inseridas na vertente 

esquerda do córrego Bela Vista, cujas cabeceiras descem desde o espigão local aos 795 metros 

até a foz no córrego da Mooca aos 739 metros de altitude. O vale do córrego Bela Vista exibe 

simetria, o que sugere homogeneidade da litologia que o sustenta, com declividades variando 

principalmente entre 3% e 8%. 

Considerando o mapa geomorfológico detalhado citado anteriormente, a AID/ADA encontra-se 

numa zona de transição entre as Colinas Pequenas com Espigões Locais e as Planícies Aluviais, 

como pode ser observado na Figura 7.2.6. Essas áreas de contato são normalmente associadas a 

processos geomorfológicos mais dinâmicos, como as inundações, por exemplo.  

Essa informação corrobora o levantamento realizado por Berges (2013) que relata inundações 

no córrego da Mooca desde a década de 1960. Mesmo após as intervenções para canalização 

das planícies aluviais e do canal de drenagem, realizadas entre as décadas de 1970 e 1980, com 

o propósito de diminuir os transtornos causados pelas inundações, elas persistem em eventos de 

intensa precipitação.  

As planícies aluviais, que compreendem aproximadamente 18% da área diretamente afetada 

(ADA), são constituídas por solos arenosos e argilosos de espessura variável, inconsolidados e 

granulometria variável com presença de lençol freático superficial. Em sua maioria, são áreas 

sujeitas a inundações e assoreamento dos cursos d’água com dificuldades de escoamento das 

águas pluviais devido à baixa declividade.  

Estes ambientes mostram problemas de estabilidade de paredes de escavação, erosão e 

solapamento das margens de córregos, além de piping ligados as tubulações enterradas nos níveis 

mais arenosos.  

Essas características geotécnicas devem ser amplamente consideradas, pois pode favorecer o 

aparecimento de recalques excessivos ou diferenciais, danificando pavimentos, redes de 

infraestrutura ou mesmo edificações, devido à baixa capacidade de suporte, adensamento das 

argilas e rebaixamento do nível d’água.  

Considerando que a ADA ocupa vertentes com declividades elevadas, até 28,6% de inclinação, 

é preciso que as frentes de obra se municiem de meios para contenção da erosão, que de outra 

forma poderão intensificar os processos de assoreamento das galerias do entorno. 

✓ Processos de Dinâmica Superficial  

É preciso considerar o efeito da intensa urbanização a que foram submetidas às encostas da bacia 

do córrego da Mooca ao longo do século XX. A urbanização afetou diretamente o conjunto de 

processos geomorfológicos existentes, além da formação de novos. 

Os aspectos mais relevantes para a total alteração das dinâmicas da água superficial são a 

remoção da cobertura vegetal e a impermeabilização do solo.  Isso porque as árvores atuam na 

absorção do impacto das gotas (o que evita ou diminui o efeito splash), absorvem parte da água 
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e reduzem a velocidade de descida do escoamento superficial nas encostas, ao passo que a 

serapilheira e o solo absorvem quantidades substanciais da água, retardando a quantidade de 

água que chega à planície.  

A característica alagadiça das planícies aluviais dificultou a expansão urbana, necessitando de 

obras de retificação e canalização de seus cursos para serem ocupadas. Segundo exposto por 

Berges (2013), a bacia hidrográfica do córrego da Mooca apresenta uma área de planície aluvial 

limitada por rebordos de pequenos taludes e rampas suaves, e é preciso destacar que o principal 

fundo de vale, ao longo do córrego da Mooca, atualmente configura-se como a Avenida Professor 

Luiz Ignácio de Anhaia Mello, uma das áreas com maior ocorrência de alagamentos. 

A quase completa impermeabilização da bacia do córrego da Mooca, exceção apenas ao 

cemitério Vila Alpina, bem como a disposição dos arruamentos, direcionado pela linha dos 

talvegues principais (ver Figura 7.2.7), favorece para que um grande volume de água seja 

encaminhado às planícies de inundação, sobretudo na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia 

Mello e arredores. 

 
Figura 7.2.7 - Modelo digital do terreno com exagero vertical de 2x 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

✓ Áreas Potenciais de Ocorrência de Inundações  

As ocorrências históricas das inundações na bacia hidrográfica do córrego da Mooca ao longo 

das últimas quatro décadas (levantamento apresentado no item 2.1.3) foram submetidas a uma 

análise espacial de densidade que gera um mapa de calor, no qual as áreas com maior 

proximidade com os pontos históricos aparecem com cores mais fortes. Este mapa é apresentado 

na Figura 7.2.8 a seguir. 
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Figura 7.2.8 - Mapa de calor dos pontos de alagamento 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Como é possível observar, a área mais atingida é o trecho mais plano do córrego da Mooca, onde 

o gradiente topográfico ocasiona a diminuição da velocidade de escoamento e propicia o 

incremento do volume de água na região. Da mesma forma, embora menos comum, isso 

também é observação na subbacia do córrego Vacas, nas proximidades da AID/ADA.  

7.2.2.3 Recursos Hídricos 

A bacia hidrográfica do córrego da Mooca abrange uma área de aproximadamente 15 km², 

sendo afluente da margem direita do rio Tamanduateí no seu trecho inferior, que corresponde 

ao trecho desde o córrego dos Meninos até sua foz no rio Tietê. Tem como principais tributários 

o córrego Vaca, pela margem direita, e os córregos Suzano e Bela Vista, pela margem esquerda. 

Com uma ocupação urbana bastante intensa, a bacia do córrego da Mooca sofreu grandes 

intervenções em seus sistemas hidromorfológicos ao longo do processo de apropriações e 

expansão urbana. Os córregos foram gradativamente suprimidos da paisagem por meio de obras 

de retificação e canalização, para que os fundos de vale e antigos leitos fossem ocupados por 

ruas e avenidas (BERGES, 2013). Estima-se que hoje reside cerca de 190 mil habitantes
8

 na bacia, 

sendo notável o predomínio do ambiente construído em detrimento de áreas verdes. 

Este processo teve início na década de 1970 com a canalização do córrego da Mooca e a 

construção da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, seguindo um modelo de 

desenvolvimento pautado na política de desenvolvimento urbano definida pelo Plano de 

Avenidas, proposto por Prestes Maia na década de 1930.  

 

8
 População estimada a partir do cruzamento dos dados do censo 2010 do IBGE e das taxas de crescimento por distrito, do SEADE 
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Seguindo este paradigma, onde os vales de rios passaram a representar áreas em potencial para 

a implantação de eixos de circulação, a bacia hidrográfica do córrego da Mooca teve seus corpos 

hídricos canalizados ao longo da segunda metade do século XX e as suas planícies de inundação 

deram lugar a aterros com o consecutivo aumento de áreas impermeabilizadas e perda de áreas 

verdes.  

O resultado do processo de desenvolvimento urbano na bacia do córrego da Mooca é a 

canalização de quase todos os trechos dos seus cursos d’água. Com exceção do córrego Bela 

Vista, que apresenta um trecho de cerca de 400 metros correndo em um canal aberto paralelo 

à rua Jacinto Menezes Palhares (Foto 1 – Figura 7.2.9), todos os demais corpos hídricos fluem 

em sistemas de dutos e canais fechados. Essa situação está ilustrada na Figura 7.2.9.  

A análise morfológica da bacia do córrego da Mooca evidencia um formato elíptico, com um 

desequilíbrio na relação entre a sua largura e o seu comprimento (correspondente ao eixo do 

córrego da Mooca). A largura média da bacia representa cerca de 10% da extensão do seu 

comprimento, tendo as suas maiores medidas nas porções mais baixas, próximo ao exutório. 

Assim, quanto mais distante do exutório, menor é a sua largura.  

Esta disposição indica a localização dos maiores tributários nas suas porções média e baixa 

(córrego Vaca na margem direita, Bela Vista e Suzano na margem esquerda). Aliado a este caráter 

morfológico da bacia, o modelo hidrológico utilizado como base para os estudos apresentados 

no Capítulo 4 estabelece que a interação hidráulica do território se faz, majoritariamente, em 

função de 5 áreas de contribuição, conforme mostra a Figura 7.2.10 e, a partir das quais, está 

estruturado o conceito do planejamento das intervenções de macrodrenagem da bacia que 

contempla, entre outras estruturas, o reservatório de contenção de cheias MO-02, objeto deste 

estudo de viabilidade ambiental. 
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Figura 7.2.9 - Situação da canalização dos cursos d´água e fotos das principais confluências do Córrego da Mooca 
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Figura 7.2.10 - Áreas de contribuição da Bacia do Córrrego da Mooca 
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A Área Diretamente Afetada pelo empreendimento (ADA) está localizada na porção mais baixa 

do córrego Bela Vista, na sua confluência com o córrego da Mooca, como pode ser observado 

na Figura 7.2.11. Neste local, tanto o córrego Bela Vista quanto o córrego da Mooca se 

encontram canalizados. 

 

Figura 7.2.11 - Área de implantação do empreendimento na confluência dos córregos da Mooca e Bela Vista 
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7.2.2.4 Ruído e Vibração 

A importância de se estudar os níveis de ruídos e vibrações induzidas ao solo se faz necessária 

pelo fato do entorno da área prevista para a implantação do empreendimento ser totalmente 

ocupada. 

Durante as obras, espera-se a circulação de veículos e a operação de máquinas e equipamentos 

pesados, tais como escavadeiras e tratores, além de atividades como: desmonte de rocha, 

amontoamento de rochas, entulho e demolições dentre outros. 

Na fase de operação do empreendimento, que contará com um reservatório e com sistema de 

bombeamento – conjunto de seis (6) bombas submersíveis, também está previsto o tráfego de 

caminhões e operação de máquinas pesadas nos serviços de manutenção e limpeza periódicas 

do referido reservatório. 

Estas atividades poderão aumentar os níveis de ruído e vibrações induzidas ao solo, ocasionando 

incômodos na vizinhança e causando distúrbios à sua saúde e ao seu bem estar, sobretudo 

àquelas residentes no entorno às áreas diretamente afetadas. Sendo assim, foi realizado o 

diagnóstico dos níveis sonoros e vibrações induzidas ao solo com o mapeando das atuais fontes 

de ruídos e de vibrações com a finalidade de verificar os níveis do ruído ambiente e vibrações 

na ADA do empreendimento e entorno imediato em situação anterior à implantação do 

empreendimento para futuras comparações com os níveis obtidos nas fases de implantação e 

operação do empreendimento. 

Ruído 

Este item contempla a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes externos 

às edificações, em áreas destinadas à ocupação humana em função da finalidade de uso e 

ocupação do solo para a caracterização das condições acústicas existentes no entorno do futuro 

empreendimento de reservatório de contenção de cheias do córrego da Mooca – situado entre 

as avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello e Jacinto Menezes Palhares, de acordo com a 

Norma Brasileira NBR 10.151/2019 e legislação do município de São Paulo, como detalhado a 

seguir.  

✓ Níveis máximos de pressão sonora em dB especificados para os períodos diurno, vespertino 

e noturno 

Os limites de níveis de pressão sonora para avaliação e planejamento apresentados na NBR 

10.151/2019 são estabelecidos de acordo com a finalidade de uso e ocupação do solo no local 

onde a medição for executada visando a saúde humana e o sossego público. A NBR 10.151/2019 

recomenda a adoção dos referidos limites de níveis sonoros para a regulamentação do 

parcelamento e uso do solo, de modo a caracterizar os ambientes sonoros em áreas habitadas 

compatíveis com as diferentes atividades e a sadia qualidade de vida da população.  

Os procedimentos técnicos explicitados na referida Norma abrangem entre outras, as seguintes 

aplicações:  
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✓ Medições dos níveis de pressão sonora em ambientes externos às edificações, 

independentemente das fontes sonoras contribuintes.   

✓ Avaliação sonora de impacto ambiental de empreendimentos, instalações e eventos em áreas 

habitadas, independentemente da existência de reclamações.   

✓ Elaboração de estudo e projeto acústico de empreendimento, instalação e evento a ser 

implantado em uma delimitada área, compatibilizando sua inserção na paisagem sonora do 

local.  

A norma técnica, no entanto, não substitui leis, decretos ou regulamentos e neste sentido, deve-

se observar a legislação municipal que promove o planejamento e controle do uso, parcelamento 

e ocupação do solo urbano. A Figura 7.2.12 apresenta o zoneamento urbano municipal (Lei 

municipal de uso e ocupação do solo n° 16.402/2016) da área do entorno do empreendimento. 

Desta forma, aqui foi considerada a finalidade de uso e ocupação do solo conforme previsto na 

NBR 10.151/2019, e observado o estabelecido na legislação municipal, bem como atende aos 

procedimentos técnicos de medição e avaliação estabelecidos na referida Norma. 

  
Figura 7.2.12 - Zoneamento urbano municipal com destaque para as áreas de influência do empreendimento 

A seguir é apresentado o Quadro 7.2.3 com os níveis de avaliação extraídos da NBR 

10.151/2019, que estabelece limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas 
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habitadas e período, e o zoneamento urbano que classifica as localidades dos pontos de medição 

do entorno do futuro empreendimento com os limites de incomodidade por zona.  

QUADRO 7.2.3 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM FUNÇÃO DOS TIPOS DE ÁREAS 

HABITADAS E DO PERÍODO DA NBR 10.151/19 

Tipos de Áreas Habitadas 

RLAeq 

Limites de Níveis de Pressão Sonora (dB) 

Período Diurno Período Noturno 

Áreas de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151/19 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

A classificação de tipo de área habitada dos pontos de medição observa as características de 

ocupação e uso do entorno do referido empreendimento, e sendo assim os pontos de medição 

eleitos descritos a seguir no item “Pontos de Medição Selecionados (Ruído e Vibração)”, foram 

classificados conforme segue: 

✓ Classificação de área do entorno do empreendimento: 

 Pontos 1 e 2 – Área mista predominantemente residencial; 

 Pontos 3 e 4 – Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas. 

 

O Quadro 7.2.4 apresenta os limites para níveis de ruído em áreas habitadas visando o conforto 

da comunidade conforme a NBR n° 10.151/2019 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT. 
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QUADRO 7.2.4 - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE POR ZONA  

Tipo 

de 

Zona 

Zona 

Nível de Avaliação (NCA) 

para ambiente externo dB(A) 

(c) (d) (f) 
Vibração 

Associada 

Emissão de 

Radiação 

Faixa de 

Frequência 

(0Hz à 

300GHz) 

Emissão 

de 

odores 

Emissão de 

gases, vapores e 

material 

particulado (e) 

Emissão de 

ruído das 7h 

às 19h 

Emissão de 

ruído das 

19h às 22h 

Emissão 

de ruído 

das 22h 

às 7h 

ZEU¹ 

ZEUa 

50 45 40 (a) (b) (a) (a) 

ZEUPa 

ZEU 

60 55 50 (a) (b) (a) 

(a) 

ZEUP (a) 

ZEM² 

ZEM (a) 

ZEMP (a) 

ZM³ 

ZM 60 55 50 

(a) (b) (a) (a) 

ZMa 50 45 40 

ZMIS 60 55 50 

ZMISa 50 45 40 

Nota: ¹ ZEU: Zona Eixo de Estruturação e Transformação Urbana; ² ZEM: Zona de Estruturação Metropolitana; ³ ZM: Zona Mista 

Fonte: NBR 10.151/2019 – Anexo integrante da Lei n° 16.402, de 22 de março de 2016 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

✓ Instrumentação utilizada: 

 Calibrador sonoro, conforme especificação da IEC 60942 – Classe 1. 

 Sonômetro Tipo/Classe 1, conforme especificações da IEC 61672, 60651 e 60804 (vide 

ANEXO VI)
9

.  

Para as medições de níveis de pressão sonora o sonômetro dispõe dos seguintes recursos: 

Medição do Nível Equivalente Contínuo (LAeq). Medição de Níveis Máximos (LAfmax) e Nível 

Contínuo Equivalente em Bandas Proporcionais de 1/3 de Oitava (LZeq) além do cálculo 

estatístico. O medidor possui registro em memória do nível sonoro instantâneo a cada segundo 

e recursos de “identificação de eventos” e de software para segregação de sons intrusivos.   

O conjunto de calibrador sonoro, medidor, pré amplificador e microfone calibrados no Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) em laboratório pertencente à Rede 

Brasileira de Calibração (RBC) – Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação 

Geral de Acreditação do Inmetro) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número 

CAL 0307 – atendem aos requisitos do Anexo A da NBR 10.151/2019. As correções indicadas 

pelo fabricante do equipamento para distorção em frequência devido ao uso do protetor de 

vento são inseridas em fator de correção, bem como realizados os ajustes e verificações em 

campo.  

 GPS para indicação das coordenadas UTM dos pontos de medição.   

 

9
 A calibração do instrumento realizada em laboratório da Rede Brasileira de Calibração, procedimento IT 572 – pagina 2 do certificado de 

calibração anexo, demonstra que os erros nos testes realizados de acordo com a norma especificada pelo fabricante, estão de acordo com as 

tolerâncias normativas, inclusive para os testes de estabilidade realizado conforme IEC 61672-3/2013 em atendimento ao Anexo A da NBR 

10.151/2019.   
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 Câmera Digital para registro fotográfico das medições.   

Os certificados de calibração dos instrumentos encontram-se no ANEXO VI:   

 Medidor Integrador de Nível Sonoro marca 01 dB – modelo SOLO – Tipo 1, número de 

série 30533 Certificado de Calibração RBC – RBC3 – 10861 – 562.  

 Calibrador Sonoro marca 01dB – modelo CAL 21 – Tipo 1, nº série 84078, Certificado 

de Calibração RBC – DIST2 – 10861 – 602. 

✓ Metodologia de Medição  

Para a medição do ruído ambiental, considerando‐se a influência do ruído gerado pelas 

atividades atuais, bem como eventos exclusivos das localidades dos pontos de medição, foi 

adotado o procedimento descrito a seguir. 

As medições no entorno da área do futuro empreendimento foram realizadas de acordo com o 

previsto na NBR 10.151/2019, utilizando-se o método simplificado com a aquisição de níveis de 

pressão sonora equivalente, ponderado em “A”, integrado no tempo T– LAeq,T -dB (nível 

equivalente contínuo), pois se trata basicamente de influência de tráfego de veículos em área 

urbana. 

Os tempos de medição/integração para cada ponto são variados e suficientes para caracterização 

sonora das condições existentes. Os períodos de medição e integração estão registrados nos 

gráficos obtidos do “Plot” do sonômetro. Os procedimentos de medição atenderam plenamente 

os requisitos da NBR 10.151/2019, conforme segue: 

✓ Identificação, localização e ilustração dos pontos de medição, com imagem do Google 

Earth/fotos; 

✓ Gráficos de eventos sonoros extraídos do instrumento de medição em função do tempo; 

✓ Descrição dos eventos/fontes e condições sonoras durante as medições. 

 A avaliação sonora dos ambientes externos às edificações utilizou o método simplificado previsto 

na NBR 10.151/2019 realizada pela comparação do nível de pressão sonora equivalente 

ponderado em “A” – LAeq,T - dB com os limites de RLAeq diurno e noturno – item 9.5 (9.5.1) 

da NBR 10.151/2019. Tal procedimento atende a legislação municipal. 

Os parâmetros de medição utilizados foram: 

LAeq,T - dB – Nível Equivalente Contínuo:  em decibéis ponderados em “A” [dB], e integrador 

com tempo de resposta Rápida (Fast): valor de energia contínuo (RMS)
10

 integrado durante todo 

o período de monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão Sonora 

avaliados. 

 

10
 RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia 
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Vibração 

A propagação das vibrações induzidas ao solo, em cenários cotidianos de cidades diz respeito 

ao tráfego de veículos, a partir dessa fonte a propagação depende da distância a percorrer até à 

estrutura receptora, das suas freqüências de vibração, da topografia entre o emissor e o receptor, 

e de características geotécnicas do terreno. 

Este item tem por objetivo avaliar os níveis de vibrações induzidas ao solo através do parâmetro 

de velocidade de partícula de pico - mm/s, em localidades de receptores sensíveis no entorno 

da área do futuro reservatório de contenção de cheias do córrego da Mooca, de maneira a 

caracterizar os níveis existentes e característicos das referidas localidades de acordo com os 

limites estabelecidos na estada D. D. CETESB 215/2007/E. 

✓ Instrumentação utilizada 

 Analisador e Monitor de eventos de Vibrações SVANTEK – Polônia, modelo SVAN 958, 

número de série 14632. Certificado de Calibração RBC5-10787-619 – Total Safety 

 Acelerômetro Dytran número de série 755. Certificado de Calibração RBC5- 10787-619 

– Total Safety 

✓ Metodologia de Medição  

Para as medições no entorno do empreendimento, pontos 1 a 4, foi realizada uma medição 

tomada no piso, posicionamento perpendicular do sensor (acelerômetro) e amostragens de 

aproximadamente 300 segundos com a captura de um evento de vibração por segundo - 

velocidade de partícula de pico – mm/s. 

Os parâmetros de medição utilizados foram: 

 Nível: Velocidade mm/s 

 Detetor: PICO 

 Curva de resposta: 3 Hz a 10 KHz 

Pontos de Medição Selecionados (Ruído e Vibração) 

Para os estudos de ruído ambiental e vibrações induzidas ao solo, foram realizadas medições de 

níveis em diversos pontos próximos e ao longo das áreas de influência direta e diretamente 

afetada pelo empreendimento, no dia 27 de fevereiro de 2020 em três períodos distintos – 

diurno, vespertino e noturno. 

Os pontos de medição foram previamente estabelecidos, de acordo com as características de 

ocupação do local e conforme as diretrizes legais e técnico-metodológicas descritas nos itens 

anteriores. Desta forma, foram eleitos quatro (4) pontos de medição, obtendo-se um perfil de 

níveis de ruído ambiental e vibrações induzidas ao solo. 

Para escolha dos pontos de monitoramento, foi considerada a proximidade dos potenciais 

receptores em relação à área do empreendimento e o tipo de ocupação destes receptores, bem 
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como, a existência ou não de barreiras (construções civis, etc.) interpostas entre o 

empreendimento e os referidos receptores. 

Procurou-se também, na análise dos dados de ruído ambiental colhidos, isolar a influência 

advinda de eventos não característicos das localidades e, também, eventos esporádicos, tais 

como: buzinas, passagem de autos com sonorização, etc., de maneira a obter-se amostragem 

significativa nas diversas localidades. Na aquisição de dados de vibrações induzidas ao solo, 

passagens esporádicas de veículos pesados, etc. foram consideradas. 

Durante a campanha de medições, realizada em 27/02/2020, as condições de tempo foram 

favoráveis, sem precipitação de chuvas e ocorrência de ventos fortes, atendendo os requisitos 

ambientais previstos no item 7.3 na NBR 10.151/2019, e conforme ilustração a seguir. 

 
O Quadro 7.2.5 apresenta o endereço e as coordenadas (em UTM) dos pontos selecionados 

para as medições dos níveis de ruído ambiental e vibração, e na sequência a Figura 7.2.13 mostra 

a localização do futuro empreendimento e destes pontos de medição. 

QUADRO 7.2.5 - ENDEREÇOS DOS PONTOS SELECIONADOS 

Ponto de 

Medição 
Endereço Coordenadas UTM (23 K) 

1 Rua Itapegipe nº 120 340281.00 m E 7390994.00 m S 

2 Avenida Jacinto Menezes Palhares nº 195/199 340284.00 m E 7390906.00 m S 

3 
Rua João Pedro Lecór s/nº- Oficina de Projetos no Parque 

Lydia Natalício Diogo -  Vila Prudente 
340258.00 m E 7390803.00 m S 

4 Rua João Pedro Lecór nº14 – CEU Vila Prudente 340076.00 m E 7390925.00 m S 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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Figura 7.2.13 - Localização dos pontos de medição de ruído e vibração 
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Medições Realizadas 

A seguir são apresentados, para cada ponto de medição no entorno da área do empreendimento, 

os receptores eleitos e resultados obtidos. 

Ponto 1 – Rua Itapegipe nº 120 

Descrição: O ponto de medição se localiza em área residencial próxima ao futuro Empreendimento 

Ruído Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 01 e 02: Vista do sonômetro alocado na frente de receptor residencial e com microfone direcionado 

para a localidade da futura fonte sonora de interesse. 

 

A medição neste ponto demonstra influência no parâmetro LAeq,T - dB devido ao tráfego de veículos nas vias 

local, paralelas e transversais. 

 

Período Diurno: LAeq,T = 68,8 dB / Período Vespertino: LAeq,T = 62,0 dB \ Período Noturno: LAeq,T = 67,3 

dB 

Velocidade de partícula de pico 

                                                                                             

Detalhe do sensor - acelerômetro    
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Ponto 2 – Avenida Jacinto Menezes Palhares nº 195/199 

Descrição: O ponto de medição se localiza na frente da residência no limite da área do futuro Empreendimento 

Ruído Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 01 e 02: Vista do sonômetro alocado na frente de receptor residencial e com microfone direcionado 

para a localidade da futura fonte sonora de interesse. 

A medição neste ponto demonstra influência no parâmetro LAeq,T - dB devido ao tráfego de veículos nas 

avenidas local e transversal - Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello. 

 

Período Diurno: LAeq,T = 69,9 dB / Período Vespertino: LAeq,T = 63,6 dB \ Período Noturno: LAeq,T = 57,2 

dB 

Velocidade de partícula de pico 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Detalhe do sensor - acelerômetro 

   

 

  



-138- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Ponto 3 – Rua João Pedro Lecór s/nº- Oficina de Projetos no Parque Lydia Natalício Diogo -  Vila Prudente 

Descrição: O ponto de medição se localiza no interior da área do Parque Vila Prudente, lindeiro da via João 

Pedro Lecór e próximo ao futuro Empreendimento. 

Ruído Ambiente 

 

Fotos 01 e 

02: Vista do 

sonômetro 

alocado na 

frente de 

receptor de 

escola e com 

microfone 

direcionado 

para a 

localidade 

da futura fonte sonora de interesse. 

 

A medição neste ponto demonstra influência no parâmetro LAeq,T - dB devido ao tráfego de veículos na via 

local e avenida transversal. Foi excetuado evento intrusivo devido ao tráfego de veículos da via local (Passagem 

de motocicleta com escapamento aberto). 

 

Período Diurno: LAeq,T = 58,7 dB / Período Vespertino: LAeq,T = 65,5 dB \ Período Noturno: LAeq,T = 56,2 

dB 

Velocidade de partícula de pico 
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Ponto 4 – Rua João Pedro Lecór nº14 – CEU Vila Prudente  

Descrição: O ponto de medição se localiza no limite aos fundos da futura universidade e Centro Educacional 

Unificado – CEU Vila Prudente próximo da área do futuro Empreendimento. 

Ruído Ambiente 

  
Fotos 01 e 02: Vista do sonômetro alocado aos fundos de receptor de escola e com microfone direcionado 

para a localidade da futura fonte sonora de interesse. 

 

A medição neste ponto demonstra influência no parâmetro LAeq,T - dB devido ao tráfego de veículos nas vias 

local e paralelas e ruído de insetos no período noturno. Foram excetuados eventos intrusivos de buzina e 

escapamento aberto de automóvel. 

 

Período Diurno: LAeq,T = 55,7 dB / Período Vespertino: LAeq,T = 53,6 dB \ Período Noturno: LAeq,T = 54,4 

dB 

Velocidade de partícula de pico 
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Resultados da Campanha de Medição  

Antes de iniciadas as medições houve a percepção que as fontes sonoras em análise não 

apresentariam características sonoras tonais ou impulsivas nos pontos de medição dos receptores 

e então utilizou-se o método simplificado previsto na Norma. A avaliação foi realizada pela 

comparação do LAeq,T(total) obtidos com a contribuição do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) 

fonte(s) objeto de avaliação, no respectivo período-horário, com os limites de RLAeq em função 

do uso e ocupação do solo. 

As localidades dos pontos de medição são influenciadas por eventos de tráfego de veículos das 

vias locais e avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello e Jacinto Menezes Palhares, e sendo 

assim as medições realizadas caracterizam níveis de pressão sonora total conforme descrito no 

item 9.2.1 da Norma. Houve a necessidade de excetuar sons intrusivos de buzinas, passagens de 

motocicletas, como apresentado no item anterior, “Medições Realizadas”. 

Os Quadros 7.2.6 a 7.2.8 apresentam os níveis de pressão sonora equivalente no espectro amplo 

ponderado em “A”– LAeq,T- dB nos períodos diurno, vespertino e noturno.  

QUADRO 7.2.6 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA MEDIDOS - PERÍODO DIURNO 

PONTO 

DADOS DAS MEDIÇÕES 

Nível Medido LAeq,T - dB 
Nível Medido (Excetuados eventos 

intrusivos)LAeq,T - dB 

1 68,8 ----- 

2 69,9 ----- 

3 58,7 ----- 

4 55,7 54,9 

Fonte: NBR 10.151/2019 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

QUADRO 7.2.7 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA MEDIDOS - PERÍODO VESPERTINO 

 

PONTO 

DADOS DAS MEDIÇÕES 

Nível Medido  

LAeq,T - dB 

Nível Medido  

(Excetuados eventos intrusivos) 

LAeq,T - dB 

1 62,0 ----- 

2 63,6 ----- 

3 65,5 63,0 

4 53,6 56,4 

Fonte: NBR 10.151/2019  

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

QUADRO 7.2.8 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA MEDIDOS - PERÍODO NOTURNO 

PONTO 

DADOS DAS MEDIÇÕES 

Nível Medido LAeq,T - dB 
Nível Medido (Excetuados eventos 

intrusivos)LAeq,T - dB 

1 60,5 ----- 

2 57,2 ----- 

3 56,2 ----- 

4 54,4 ----- 

Fonte: NBR 10.151/2019  

Elaboração: Engecorps, 2020 



-141- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Os Quadros 7.2.9 e 7.2.10 apresentam os níveis medidos e os limites estabelecidos na Legislação 

Municipal – Lei 16.402 - PMSP e NBR 10.151/2019, ressaltados aqueles que devem ser utilizados 

para a avaliação de impactos, conforme enquadramento apresentado a seguir: 

Enquadramento: 

 

                                      

 

 QUADRO 7.2.9 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM FUNÇÃO DOS TIPOS DE ÁREAS 

HABITADAS E PERÍODO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Pontos de 

Medição 

Limites de níveis de pressão sonora em função 

dos tipos de áreas habitadas e períodoLei n° 

16.402 - PMSP  

Níveis de pressão sonora MedidosLAeq,T - dB 

Período 

Diurno 

Período 

Vespertino 

Período 

Noturno 

Período  

Diurno 

Período 

Vespertino 

Período 

Noturno 

1 50 45 40 69 62 60 

2 50 45 40 70 64 57 

3 60 55 50 59 63 56 

4 60 55 50 55 54 54 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

QUADRO 7.2.10 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM FUNÇÃO DOS TIPOS DE ÁREAS 

HABITADAS E PERÍODO - NBR  10.151/2019 

Pontos de 

Medição 

Limites de níveis de pressão sonora em função dos 

tipos de áreas habitadas e período 

NBR  10.151/2019 

Níveis de pressão sonora Medidos 

LAeq,T – dB 

Período Diurno Período Noturno  Período Diurno Período Noturno 

1 55 50  69  60 

2 55 50  70  57 

3 50 45  59  56 

4 50 45 55  54 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

O Quadro 7.2.11 apresenta os limites de níveis de pressão sonora para análise de impactos. 

Quanto aos níveis de vibrações induzidas ao solo, os Quadros 7.2.12 e 7.2.13 mostram o 

enquadramento dos pontos de medição e níveis de velocidade de partícula de pico, bem como 

os limites estabelecidos pela D.D CETESB nº 215/2007/E. 

  

Atende ao estabelecido na NBR 10151/2019 e/ou Legislação Municipal 

Acima do estabelecido na NBR 10151/2019 e/ou Legislação Municipal 
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QUADRO 7.2.11 - LIMITES DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA DA NBR 10151/2019, LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL E OS NÍVEIS UTILIZADOS PARA ANÁLISE DE IMPACTOS    

Pontos 

de 

Medição 

Limites de níveis de pressão 

sonora em função dos tipos 

de áreas habitadas e 

períodoNBR  10.151/2019  

Limites de níveis de pressão 

sonora em função dos tipos de 

áreas habitadas e períodoLei 

16.402 - PMSP  

Níveis de pressão sonora 

MedidosLAeq,T - dB  

Período 

Diurno 
Período Noturno 

 Período 

Diurno 

 Período 

Vespertino 

 Período 

Noturno 

 Período 

Diurno 

 Período 

Vespertino 

 Período 

Noturno 

1 55 50 50 45 40  69  62  60 

2 55 50 50 45 40  70  64  57 

3 55 50 60 55 50  59 63  56 

4 55 50 60 55 50 55  54  54 

Observação: Os níveis em destaque no Quadro devem ser aqueles utilizados para a análise de eventuais/futuros impactos. 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

QUADRO 7.2.12 - NÍVEIS DE VIBRAÇÃO ESPECIFICADOS PELA D.D. CETESB Nº 215/2007/E 

NORMALIZAÇÃO 

LIMITES DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA (PICO) – mm/s 

Tipos de área 
das 7:00h às 

20:00h 
das 20:00h às 7:00h 

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas  0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 

Elaboração: Engecorps, 2020 

               

                                             

QUADRO 7.2.13 - LIMITES ESTABELECIDOS PELA D.D CETESB N° 215/2007/E E NÍVEIS MEDIDOS 

PONTOS 

            

ParâmetrosEstabelecidos D.D. 

215/2007/E CETESBLimites 

CETESB/Normalização 

Níveis Medidos 

Velocidade de partícula de pico 

– mm/s 
Velocidade de partícula de pico mm/s 

Diurno Noturno 

Diurno Noturno 

Eixo 

horizontal 

Eixo 

Vertical 

Eixo 

horizontal 

Eixo 

Vertical 

1 0,3 0,3 0,8 0,9 0,4 1,0 

2 0,3 0,3 0,9 0,9 0,5 0,7 

3 0,3 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7 

4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

  
 

  

Pontos 1 e 2 

Pontos 3 e 4 
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✓ Análise dos Resultados da Campanha de Medições 

 As localidades onde estão inseridos os receptores eleitos estão afetas por fontes sonoras de 

som/ruído intermitente devido ao tráfego de veículos e eventos exclusivos das localidades dos 

pontos de medição tais como, ruído de insetos, movimentação de folhas com o vento e 

movimentação de pessoas. 

Considerados os receptores eleitos, a localidade prevista para o entorno do futuro 

Empreendimento é de Área Mista e de Zona Eixo de Estruturação e Transformação Urbana no 

município de São Paulo, na proximidade de via estrutural com tráfego de veículos leves e 

pesados, não sendo possível isolar completamente a influência do mesmo das medições 

realizadas. 

A escola Senai existente próxima ao futuro Empreendimento se situa atrás do Centro Educacional 

Unificado – CEU Vila Prudente em relação à futura fonte sonora do Empreendimento, e nestas 

condições o CEU impõe barreira física à propagação sonora na localidade da escola Senai, como 

ilustra a Figura 7.2.14. 

 
Figura 7.2.14 - Localização do CEU Vila Prudente e Escola Senai 
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Os níveis de vibração medidos excedem ao estabelecido na Decisão de Diretoria Cetesb 

215/2007/E, e são perceptíveis na comparação com critérios para vibração contínua, exceção ao 

Ponto 4 no período diurno. Note-se que tais níveis não apresentam potencial de danos à saúde 

ou às edificações, sendo valores característicos de vias com tráfego (Quadro 7.2.14).    

QUADRO 7.2.14 - NÍVEIS RECOMENDÁVEIS DE VIBRAÇÕES 

Velocidade de partícula – pico – 

mm/s 
Reação humana 

Efeitos sobre as 

construções/edificações 

0  - 0,15 
Imperceptível pela população, não 

incomoda 
Não causam danos de nenhum tipo 

0,15 a 0,30 
Limiar de percepção – possibilidade de 

incômodo 
Não causam danos de nenhum tipo 

2,0 Vibração perceptível 
Vibrações máximas recomendadas 

ruínas e monumentos antigos 

Fonte: WHIFFIN ª C. AND D.R.LEONARD – 1971 

 

Observação:  

✓ Os valores de velocidade – pico de partícula referem-se ao componente vertical da vibração.  

✓ A medição para avaliação da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.  

✓ Para edificações, o valor refere-se à medição realizada no solo. 

 

7.2.2.5 Qualidade do Ar 

Este diagnóstico tem por objetivo caracterizar a qualidade do ar na região de implantação do 

empreendimento e as emissões na fase de implantação, em função dos equipamentos de 

construção, poeira em suspensão e material particulado. Esta avaliação da qualidade do ar é de 

suma importância para avaliação dos impactos ambientais acometidos a região de interesse. 

A qualidade do ar é diretamente influenciada pela distribuição e intensidade das emissões de 

poluentes atmosféricos de origem veicular e industrial, sendo que a topografia e as condições 

meteorológicas exercem papel fundamental. Ambas as emissões, veicular e industrial, são 

oriundas de ações antrópicas que contribuem especificamente para a alteração da qualidade do 

ar de uma região específica. 

Para que haja um controle das emissões de poluentes atmosféricos, há legislação específica que 

determina o padrão de qualidade do ar, a fim de definir o nível de presença de substâncias no 

ar que com concentrações elevadas podem causar danos ao meio ambiente, aos materiais e a 

saúde humana. 

Para o diagnóstico da qualidade do ar da região de interesse foram utilizados dados secundários 

das Estações de Monitoramentos da Qualidade do Ar e da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, responsável pelo registro de dados da 

qualidade do ar. A CETESB conta com uma rede de monitoramento composta por 61 estações 

automáticas fixas e uma estação móvel; e 26 pontos de monitoramento manual distribuídos pelo 

Estado de São Paulo, segundo dados de 2018.  
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Na UGRHI 6, onde se situa o município de São Paulo e boa parte da RMSP, em 2018 tinha 42 

estações de monitoramento de qualidade do ar, onde 30 dessas estações são da rede automática 

e 9 da rede manual. Estas estações de monitoramento estão apresentadas na Figuras 7.2.15.  

 

Figura 7.2.15 - Localização das estações da rede de monitoramento da qualidade do ar na UGRHI 6 

Fonte: CETESB, 2018.Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes 

no ar. O Quadro 7.2.15 apresenta os principais poluentes atmosféricos considerados indicadores 

da qualidade do ar, suas características e os efeitos que têm na saúde da população. 

  



-146- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

QUADRO 7.2.15 - FONTES, CARACTERÍSTICAS E EFEITOS DOS PRINCIPAIS POLUENTES NA 

ATMOSFERA 

Poluente Característica Fontes Principais Efeitos Gerais 

Partículas 

Inaláveis (MP10) 

e Fumaça 

Partículas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor ou igual a 10 µm, associados ao 

material particulado suspenso na atmosfera 

proveniente dos processos de combustão.  

Dependendo da distribuição de tamanho na 

faixa de 0 a 10 µm, podem ficar retidas na 

parte superior do sistema respiratório. 

Veículos automotores, processos 

industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, 

entre outros. 

Nocivo à vegetação, 

danos à visibilidade e 

contaminação da 

água e do solo. 

Partículas 

Inaláveis Finas 

(MP2,5) 

Partículas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor ou igual a 2,5 µm. Devido ao seu 

tamanho diminuto, penetram profundamente 

no sistema respiratório. 

Veículos automotores, processos 

industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, 

entre outros. 

Nocivo à vegetação, 

danos à visibilidade e 

contaminação da 

água e do solo. 

Partículas 

Totais em 

Suspensão 

(PTS) 

Partículas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor ou igual a 50 µm. Uma parte pode ser 

penetrada no sistema respiratório. 

Veículos automotores, processos 

industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, 

entre outros. 

Nocivo à vegetação, 

danos à visibilidade e 

contaminação da 

água e do solo. 

Dióxido de 

Enxofre (SO2) 

Gás incolor, com odor forte e se assemelha 

ao gás produzido na queima de palitos de 

fósforos. É um importante precursor de 

sulfatos, um dos principais componentes das 

partículas inaláveis.  

Resulta principalmente da 

queima de combustíveis que 

contém enxofre, como óleo 

diesel, óleo combustível 

industrial e gasolina. 

Formador de chuva 

ácida e responsável 

pela redução de 

visibilidade 

atmosférica. 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

Gás incolor e inodoro, extremamente tóxico 

que resulta da queima incompleta de 

combustíveis de origem orgânica 

(combustíveis fósseis, biomassa, etc). 

Em geral é encontrado em 

maiores concentrações nas 

cidades, emitido principalmente 

por veículos automotores. 

 

Ozônio (O3) 

Mistura de poluentes secundários formados 

pelas reações entre os óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis, na presença de 

luz solar, sendo estes últimos liberados na 

queima incompleta e evaporação de 

combustíveis e solventes. 

Encontrado na faixa de ar 

próxima do solo, onde 

respiramos, chamado de “mau 

ozônio”. 

Diminuição da 

visibilidade da 

atmosfera e pode 

causar danos à 

vegetação. 

Dióxido de 

Nitrogênio 

(NO2) 

O NO, sob a ação de luz solar se transforma 

por combustão em NO2 e tem papel 

importante na formação de oxidantes 

fotoquímicos como o ozônio. 

Em geral é encontrado em 

maiores concentrações nas 

cidades, emitido principalmente 

por veículos automotores. 

Formador de chuva 

ácida, danos à 

vegetação e à 

colheita. 

Fonte: CETESB (2019a) 

Elaboração: Engecorps, 2020  

 

 

A CETESB calcula um índice para cada poluente medido, baseando-se nas diretrizes 

estabelecidas pela OMS, e respeitando os padrões que foram estabelecidos no Decreto Estadual 

n° 59.113/2013, decreto no qual visa metas gradativas para a redução da poluição atmosférica 

ao longo do tempo (CETESB, 2019a).  

Este índice é uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de divulgação 

da qualidade do ar. Para efeito de divulgação, é utilizado o índice mais elevado, dentre os índices 

calculados para cada poluente, isto é, embora a qualidade do ar de uma estação seja avaliada 

para todos os poluentes monitorados, a sua classificação é determinada pelo maior índice (pior 

caso). O Quadro 7.2.16 mostra a relação entre índice, qualidade do ar e efeitos à saúde. 
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QUADRO 7.2.16 - ÍNDICE GERAL DE CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Qualidade Índice 
MP10 

(μg/m³) 

MP2,5 

(μg/m³) 

O3 

(μg/m³) 

CO 

(ppm) 

NO2 

(μg/m³) 

SO2 

(μg/m³) 
Risco 

N1 – BOA 0 – 40 0 – 50 0 - 25 0 – 100 0 – 9 0 – 200 0 – 20  

N2 – 

MODERADA 

41 – 

80 

>50 – 

100 

>25 - 

50 

>100 – 

130 

>9 – 

11 

>200 – 

240 

>20 – 

40 

Pessoas de grupos sensíveis 

(crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e cardíacas) 

podem apresentar sintomas como 

tosse seca e cansaço. A 

população, em geral, não é 

afetada. 

N3 – RUIM 
81 - 

120 

>100 – 

150 

>50 – 

75 

>130 – 

160 

>11 

– 13 

>240 – 

320 

>40 – 

365 

Toda a população pode 

apresentar sintomas como tosse 

seca, cansaço, ardor nos olhos, 

nariz e garganta. Pessoas de 

grupos sensíveis (crianças, idosos e 

pessoas com doenças respiratórias 

e cardíacas) podem apresentar 

efeitos mais sérios na saúde. 

N4 – 

MUITO 

RUIM 

121 – 

200  

>150 – 

250 

>75 – 

125 

>160 – 

200 

>13 

– 15 

>320 – 

1130 

>365 – 

800 

Toda a população pode 

apresentar agravamento dos 

sintomas como tosse seca, 

cansaço, ardor nos olhos, nariz e 

garganta e ainda falta de ar e 

respiração ofegante. Efeitos ainda 

mais graves à saúde de grupos 

sensíveis (crianças, idosos e 

pessoas com doenças respiratórias 

e cardíacas). 

N5 – 

PÉSSIMA 
>200 >250 >125 >200 >15 >1130 >800 

Toda a população pode 

apresentar sérios riscos de 

manifestações de doenças 

respiratórias e cardiovasculares. 

Aumento de mortes prematuras 

em pessoas de grupos sensíveis. 

Fonte: CETESB (2014a) 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

✓ Qualidade do Ar na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Estudos da CETESB realizados para a RMSP (Cetesb, 2019) apontam que o maior dano à 

qualidade do ar é consequência das altas emissões atmosféricas provenientes dos veículos e das 

indústrias. Vale salientar que a RMSP concentra cerca de 48% da frota de veículos circulante do 

Estado, em apenas 3,2% do território. Sendo agravado pelo fato de que na RMSP, residem 21,6 

milhões de habitantes (IBGE, 2018) que corresponde a 47% da população total do Estado. 

Estas fontes de poluentes, veículos e indústrias, foram responsáveis pela emissão na atmosfera, 

na área da RMSP, de aproximadamente 129 mil t/ano de monóxido de carbono, 38 mil t/ano 

de hidrocarbonetos, 72 mil t/ano de óxidos de nitrogênio, 5 mil t/ano de material particulado e 

7 mil t/ano de óxidos de enxofre, segundo dados coletados pela CETESB em 2017.  

O Gráfico 7.2.8 indica que de acordo com este estudo, os veículos automotores constituem a 

principal fonte de poluição atmosférica na RMSP, respondem por 97% das emissões de CO, 97% 

de HC, 76% de NOx, 64% de SOx e 17% das partículas inaláveis. 
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Gráfico 7.2.8 - Estimativas das emissões dos diversos poluentes  

Fonte: CETESB (2019) 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

As emissões atmosféricas apresentadas no Gráfico 7.2.8 são objeto de monitoramento por parte 

da CETESB. Vale ressaltar que a qualidade do ar está diretamente relacionada às condições 

meteorológicas. O período de maio a setembro, quando chove menos, é o mais desfavorável 

para a dispersão de poluentes primários. 

A seguir são apresentados os resultados do monitoramento nas estações de controle da RMSP, 

segundo o Relatório – Qualidade do ar no Estado de São Paulo 2018 (CETESB, 2019). 

✓ Material Particulado 

Nos últimos anos, houve uma melhoria nos índices de concentração de partículas inaláveis e de 

fumaça, segundo a CETESB, por conta do maior controle de emissões. Entretanto, a tendência é 

de estabilidade, pois a queda nas emissões veiculares somente compensa o aumento da frota de 

veículos. 

O Gráfico 7.2.9 mostra que entre 2000 e 2018 houve melhora nos níveis de concentração de 

MP10 na RMSP. Esta redução pode ser verificada quando comparada, por exemplo, a 

concentração média em 2000 (54 µg/m
3

), em 2004 (40 µg/m
3

), em 2012 (36 µg/m
3

) e em 2018 

(29 µg/m
3

), anos em que a porcentagem de dias desfavoráveis no inverno foi a mesma.  A 

concentração média anual de partículas inaláveis (MP10) de 29 microgramas/m³ se manteve igual 

aos valores observados nos últimos dois anos. 

91,9%

72,2%

20,1%

5,1% 8,4%

4,9%

3,6%

43,8%

11,5%

31,7%

3,2%

14,9% 36,1%

83,3%

10,0%

25,0%
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Gráfico 7.2.9 - Evolução das concentrações médias anuais de partículas inaláveis na RMSP 

Fonte: CETESB (2019) 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

O Gráfico 7.2.10 apresenta a evolução das concentrações médias de fumaça na RMSP, a partir 

de 2000. As reduções desse poluente registradas na década de 1980 são reflexos especialmente 

do controle sobre as atividades industriais, enquanto que os ganhos ambientais mais recentes 

estão relacionados, principalmente, ao controle sobre as emissões veiculares, onde se destacam 

os programas e ações desenvolvidas pela CETESB para redução de emissão da fumaça preta em 

veículos diesel. 

 
Gráfico 7.2.10 - Evolução das concentrações médias anuais de fumaça na RMSP 

Fonte: CETESB (2019) 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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✓ Ozônio – O3 

A Região Metropolitana de São Paulo apresenta um alto potencial de formação de ozônio, uma 

vez que há demasiada emissão de seus precursores, principalmente as que provem de veículos. 

Porém, sua ocorrência está relacionada, principalmente, às variações das condições 

meteorológicas, já que as variações quantitativas nas emissões veiculares são pequenas de ano 

para ano. Além disso, em razão das complexas interações químicas e meteorológicas envolvidas 

nas reações atmosféricas de formação e transporte do ozônio, não é observável uma tendência 

na concentração desse poluente em um determinado período.  

De acordo com os dados monitorados entre 2013 e 2018 nas estações de medição da CETESB, 

é nos meses de primavera e verão que normalmente ocorrem ultrapassagem dos padrões 

estabelecidos de qualidade do ar, como mostra o Quadro 7.2.17. Em 2018, o PQAr estadual de 

8 horas foi ultrapassado em 18 dias, na RMSP, sem atingir o Nível de Atenção (200 µg/m3 - 8h), 

em nenhuma das estações. 

 QUADRO 7.2.17 - NÚMERO DE DIAS COM ULTRAPASSAGEM DO PADRÃO ESTADUAL DE 

OZÔNIO NA RMSP 

 
Fonte: CETESB (2019). 

 

 

✓ Dióxido de Nitrogênio – NO2 

Em 2018, as medições de dióxido de nitrogênio (NO2), que também é precursor do ozônio, 

mostraram que não houve ultrapassagem do padrão horário (260 μg/m³) em nenhuma das 

estações da RMSP, sendo a máxima concentração horária registrada na estação São Caetano do 

Sul (250 μg/m
3

), seguida por São Bernardo-Centro (213 μg/m³). De maneira geral, os níveis 

observados nas estações próximas de vias de tráfego foram maiores do que nas estações mais 

distantes das vias. 

Nos últimos 5 anos a distribuição percentual da qualidade do ar nas estações da RMSP em 

relação ao NO2 foi, predominantemente, BOA. 

✓ Monóxido de Carbono - CO 

Os veículos são responsáveis por cerca de 97% das emissões de CO na RMSP. Entretanto, apesar 

do aumento da frota ao longo dos anos, as concentrações atuais são menores que as observadas 
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na década de 2000, especialmente por conta da redução das emissões de veículos leves novos, 

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

renovação da frota existente (CETESB, 2019). 

Desde 2008, não ocorre ultrapassagem do padrão de qualidade do ar de 8 horas para o 

monóxido de carbono (9 ppm) em nenhuma das estações da RMSP. 

✓ Dióxido de Enxofre – SO2 

Os níveis de SO2 na RMSP vêm sendo reduzidos lentamente ao longo dos anos como resultado, 

principalmente, do controle exercido sobre as fontes fixas e da redução do teor de enxofre dos 

combustíveis, tanto industrial como automotivo, como ilustra o Gráfico 7.2.11. 

Em 2018, não houve ultrapassagem do PQAr diário (60 µg/m
3

) e nem do PQAr anual de dióxido 

de enxofre (SO2) em nenhuma das estações de monitoramento da RMSP, sendo que a qualidade 

do ar foi classificada como BOA em todas as medições realizadas de curto prazo.  

 
Gráfico 7.2.11 - Evolução das concentrações médias anuais de SO2 na RMSP  

Fonte: CETESB (2019) 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

✓ Qualidade do Ar na Área de Influência Direta (AID)  

A região do entorno do empreendimento tem uma ocupação bastante heterogênea, com áreas 

comerciais com tráfego intenso, zonas residenciais, vias expressas de alto movimento e setores 

industriais. Com essa variedade de usos e tipos de ocupação, as características atmosféricas dessa 

área são representativas da RMSP como um todo, com toda sua diversidade de fontes de 

poluição atmosférica, não se destacando problemas (ou fontes) específicos a serem tratados. São 

vários os agentes poluidores que, em conjunto, comprometem a qualidade do ar da região. 
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As principais fontes de poluição atmosféricas estão relacionadas:  

 Aos ônibus e caminhões movidos a óleo diesel, principais emissores de óxidos nitrogênio 

(NOx), SOx e MP; 

 Aos automóveis, que respondem pelas altas concentrações de monóxido de carbono 

(CO) e HC na atmosfera; e 

 Às indústrias, contribuindo com o material particulado (MP), óxidos de enxofre (SOx) e 

hidrocarbonetos (HC). 

Para a caracterização da qualidade do ar na AID foram avaliadas as concentrações dos compostos 

NO2, SO2, material particulado inalável (MP10) e Ozônio (O3), com base nas estações automáticas 

de monitoramento da CETESB, São Caetano do Sul e Mooca, localizadas num raio de 4 km e 

5 km, respectivamente, em relação à AID. Estações mais próximos do empreendimento. 

A estação São Caetano do Sul, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 70, município de 

São Caetano do Sul; e a estação Mooca, situada na Rua Bresser, nº 2.341 – Subprefeitura da 

Mooca, município de São Paulo, pertencem à RMSP e estão inseridas na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Tietê – UGRHI 06. A Figura 7.2.16 mostra a 

localização destas estações de monitoramento em relação às áreas de influência do 

empreendimento. 

A estação de São Caetano do Sul monitora todos os parâmetros amostrados pela rede da CETESB: 

Partículas Inaláveis, Partículas Inaláveis Finas, Dióxido de Enxofre, Óxido de Nitrogênio, Óxidos 

de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Ozônio. Entretanto, a estação Mooca não monitora 

todos os parâmetros, apenas: Partículas Inaláveis, Partículas Inaláveis Finas, Monóxido de 

Carbono e Ozônio. A seguir estão apresentados os resultados dos principais poluentes destas 

duas estações no ano de 2019. 

✓ Partículas Inaláveis - MP10 

Os dados do monitoramento deste parâmetro são apresentados a seguir apenas para a estação 

São Caetano do Sul, já que em 2019 o monitoramento na estação Mooca não foi representativo. 
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Figura 7.2.16 - Localização das estações da rede de monitoramento da qualidade do ar da CETESB próximas à 

área do empreendimento 

O Gráfico 7.2.12 mostra que na estação de São Caetano do Sul em 2019, as maiores médias de 

concentração de partículas inaláveis foram registradas entre os meses de junho e julho, chegando 

a seu máximo no mês de julho, período desfavorável à dispersão de poluentes, entretanto o 

índice não extrapolou a média anual determinado pela CETESB (Decreto Estadual nº 

59.113/2013), que é de 40 µg/m³.  
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Gráfico 7.2.12 - Estação São Caetano do Sul: Médias mensais de concentração de partículas inaláveis  

em 2019 

Fonte: CETESB (2020).  

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

✓ Partículas Inaláveis Finas - MP2,5 

Os índices de Partículas Inaláveis finas se mantiveram boas em todo o ano em ambas as estações, 

exceto nos meses de Junho e Julho. Contudo, o índice não extrapolou o padrão anual de 

20 µg/m³, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 59.113/2013, como ilustra o  

Gráfico 7.2.13. 
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Gráfico 7.2.13 - Estação São Caetano do Sul e Estação Mooca: Médias mensais de concentração de partículas 

inaláveis finas, em 2019 

Fonte: CETESB (2020). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

✓ Ozônio - O3 

O Gráfico 7.2.14 mostra maior incidência de ozônio nos meses de janeiro e outubro em ambas 

as estações. Entretanto, não foram identificadas concentrações maiores que 140 µg/m³- 8h, limite 

do Padrão Estadual de Qualidade do Ar estabelecidos pelo Decreto 59.113/2013. 

Nos últimos 5 anos não houve redução no número de dias de ultrapassagens do padrão de 8 

horas do ozônio (140 µg/m³) nas duas estações próximas da área de influência do 

empreendimento. O ano de 2018 apresentou os menores números de ultrapassagens do PQAr, 

dentre estes anos, sendo que foram registradas 4 ultrapassagens na estação São Caetano do Sul 

e 0 para a estação Mooca. 

As variações observadas entre as estações podem se dar em função das diferentes características 

das fontes de emissão, da escala de representatividade espacial de cada estação, bem como das 

condições meteorológicas locais decorrentes de diferentes condições de topografia, que, em 

conjunto com os sistemas meteorológicos de grande e/ou média escalas, tais como sistemas 

frontais, brisas marítimas etc., influenciam na circulação e transporte do poluente e de seus 

precursores de uma região para outra. 
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Gráfico 7.2.14 - Estação São Caetano do Sul e Estação Mooca: Médias mensais de concentração de Ozônio 

(O3), em 2019 

Fonte: CETESB (2020). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

✓ Dióxido de Nitrogênio - NO2 

Os dados do monitoramento deste parâmetro são apresentados a seguir apenas para a estação 

São Caetano do Sul, já que este parâmetro não é monitorado na estação Mooca. 

O padrão anual (60 μg/m³) para concentração máxima de Dióxido de Nitrogênio não foi 

excedido na Estação São Caetano do Sul, que registrou cerca de 32 μg/m³ em 2019. Em relação 

às médias mensais, as maiores concentrações foram registradas entre junho e agosto, com queda 

nos últimos meses de 2019 e um leve aumento no mês de dezembro, como mostra o Gráfico 

7.2.15.  
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Gráfico 7.2.15 - Estação São Caetano do Sul: Médias mensais de concentração de Dióxido de Nitrogênio 

(NO2), em 2019 

Fonte: CETESB (2020). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

✓ Monóxido de Carbono - CO 

Desde 2008, não ocorre ultrapassagem do padrão de qualidade do ar de 8 horas para o 

monóxido de carbono (9 ppm) nas estações Mooca e São Caetano do Sul. Geralmente, a 

concentração média se manteve menor que 1 ppm, como ilustra o Gráfico 7.2.16.  

Em 2018, a qualidade do ar foi classificada como BOA em todas as medições nas duas estações, 

sendo que a maior concentração média de 8 horas foi observada na estação São Caetano do Sul, 

com valor de 5,1 ppm, uma medição que ocorreu no período de inverno. 
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Gráfico 7.2.16 - Estação São Caetano do Sul e Estação Mooca: Médias mensais de concentração de Monóxido 

de Carbono (CO), em 2019 

Fonte: CETESB (2020). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

✓ Dióxido de Enxofre - SO2 

Os dados do monitoramento deste parâmetro são apresentados a seguir apenas para a estação 

São Caetano do Sul, já que este parâmetro não é monitorado na estação Mooca. 

Na estação São Caetano do Sul não houve ultrapassagem do PQAr diário (60 μg/m
3

) e nem do 

PQAr anual de Dióxido de Enxofre (SO2) -  40 μg/m
3

, no ano de 2018. A qualidade do ar foi 

classificada como BOA. Nesta estação, a máxima concentração diária registrada foi de 7 μg/m
3

, 

e a média mensal foi de 2,5 μg/m
3

, como ilustra o Gráfico 7.2.17.
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Gráfico 7.2.17 - Estação São Caetano do Sul: Médias mensais de concentração de Dióxido de Enxofre (SO2), 

em 2019 

Fonte: CETESB (2020). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

7.2.2.6 Resíduos Sólidos e Efluentes  

Os Resíduos da Construção Civil (RCC), segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 

12.305/2010 são: “os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis”.  

A Resolução Conama n° 307/2002 classifica os resíduos da Construção Civil em quatro classes: 

✓ Classe A – resíduos recicláveis e passíveis de reutilização provenientes de construção, 

demolição, reformas e reparos de edificações, pavimentação e raspagem de ruas, de obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem, além de tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto; 

✓ Classe B – resíduos recicláveis formados por plásticos, papel, metais, vidros e madeiras em 

geral, incluindo gesso (Resolução n° 431/2011); 

✓ Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis para recuperação ou reciclagem; 
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✓ Classe D – resíduos perigosos oriundos do processo da construção, como tintas, solventes, 

óleos, amianto (Resolução CONAMA n° 348/2008), produtos de demolições, reformas e 

reparos em clínicas radiológicas, instalações industriais e outras. 

Entretanto, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo (PGIRS - 

2014) indica que de maneira geral, em São Paulo os resíduos das classes A e B representam em 

torno de 80% e 18%, respectivamente, do volume total gerado. Enquanto os resíduos das classes 

C e D correspondem apenas a 2% dos resíduos produzidos provenientes da construção civil.  

Desde 2013, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), contabiliza o total geral, em 

toneladas, de resíduos coletados pelas empresas e concessionárias do serviço público 

participantes do Sistema de Limpeza Urbana da cidade de São Paulo dos piscinões instalados no 

município.  

O Quadro 7.2.18 apresenta o volume de resíduos coletados nos piscinões no município de São 

Paulo no período de 2013 a 2019. É possível observar que quase 190 mil toneladas foram 

coletadas em 2019, totalizando o volume dos 19 piscinões existentes na cidade de São Paulo.  

QUADRO 7.2.18 - RESÍDUOS COLETADOS DOS PISCINÕES (2013 – 2019) 

Ano Toneladas  

2013 219.038 

2014 198.867 

2015 184.230 

2016 175.436 

2017 188.915 

2018 177.119 

2019 189.367 

Fonte: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – Amlurb 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Na fase de implantação do empreendimento, além dos resíduos derivados das etapas de 

demolição das estruturas existentes no local do reservatório e da etapa de terraplanagem e 

movimentação de terra, é de grande importância o correto gerenciamento da coleta e destinação 

final de resíduos classe C e D que, apesar de ter uma taxa de geração muito menor do que os 

demais resíduos, representam um risco para a manutenção da qualidade ambiental e para a 

segurança laboral.  

Solventes, tintas, óleos e outras substâncias comumente utilizadas nos canteiros de obra 

apresentam potencial considerável de contaminar o solo, a água e o ar. As sobras desses materiais 

devem ser armazenadas de acordo com as normativas e encaminhadas para empresas que fazem 

a destinação final e correta destes resíduos. Para óleos e graxas devem ser previstas caixas de 

separação e acumulação nos canteiros de obras, além de procedimentos de remoção adequados. 

A NBR 7229 da ABNT estabelece que os efluentes domésticos dos refeitórios passem 

previamente por caixa retentora de gordura, antes de serem levados a tratamento em fossa 

séptica ou filtro anaeróbio 
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Por sua vez, as águas de drenagem dos pátios de estocagem de materiais, de lavagem de veículos 

e peças, e eventuais derivados de petróleo derramados, como os óleos lubrificantes carreados 

durante as lavagens, devem ser submetidos a filtragem em caixa de areia (caixa sedimentadora) 

e caixa retentora de óleos. Esta última terá destinos distintos para o seu efluente e para os resíduos 

nela retidos: o primeiro deverá ser submetido a filtragem na caixa de areia, por gravidade. Os 

resíduos oleosos retidos na caixa separadora deverão ser removidos e armazenados em tanque 

apropriado para posterior reciclagem em indústrias especializadas. A armazenagem desses 

resíduos deverá ser feita em local com piso impermeável e dotado de sistema retentor de óleo 

para evitar os riscos de contaminação de águas e solos nas áreas próximas. 

Com a operação do reservatório de contenção de cheias, é comum que haja atividade biológica 

nas águas retidas, havendo decomposição da matéria orgânica oriunda da drenagem que aporta 

ao piscinão. O Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (2012) sugere uma eventual 

proliferação de algas, bem como a decomposição anaeróbia, sendo passível de inspeção mensal 

nos períodos de estiagem e frequência quinzenal em períodos chuvosos.  

Quanto à disposição dos resíduos, os provenientes de córregos e de piscinões, cuja limpeza é 

realizada pelas Subprefeituras, são dispostos no Centro de Disposição de Resíduos (CDR) 

Pedreira e no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) Caieiras. Segundo o PGIRS (2014), em 

2012 foram coletados 2,2 mil toneladas/dia em média, de limpeza das estruturas de drenagem, 

provenientes de limpeza de boca de lobo, limpeza de córregos e de piscinões. 

7.2.2.7 Áreas Contaminadas  

A existência de uma área contaminada pode gerar problemas como danos à saúde humana, 

comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao 

patrimônio público e privado, com a desvalorização das propriedades, além de danos ao meio 

ambiente. 

Neste contexto, é importante identificar possíveis áreas que possam apresentar contaminação no 

solo,  áreas suspeitas ou com potencial de contaminação e aquelas já apontadas como 

contaminadas no cadastro da CETESB, existentes na ADA e na AID do empreendimento. 

Para identificação e caracterização dessas áreas foi adotada a metodologia preconizada pela 

CETESB, que avalia no entorno do empreendimento: o histórico de ocupação, usos anteriores, 

intercorrências próximas, entre outros aspectos que indicarão o potencial do surgimento de 

contaminantes no empreendimento. Para isso foram analisadas imagens e bases cartográficas 

históricas da região, além dos seguintes cadastros: 

✓ Relatório de Áreas Contaminadas da CETESB – 2019; 

✓ Relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Município de São Paulo do Grupo 

Técnico Permanente de Áreas Contaminadas GTAC da Prefeitura do Município de São Paulo 

– Janeiro de 2020. 
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Ressalta-se que a Decisão de Diretoria da CETESB n°38/2017/C orienta que a investigação inicial  

seja feita em um raio de 500 metros da área em avaliação. Desta forma, para esta item será 

adotado um buffer de 500 metros a partir da ADA como área de estudo. 

✓ Histórico de Ocupação 

A região de Vila Prudente era ocupada por pastos e plantações agrícolas até o final do século 

XIX, período em que iniciou o processo de urbanização através do loteamento de algumas 

fazendas e a implantação da Fábrica de Chocolates e Confeitos Falchi.  

A Figura 7.2.17  mostra o histórico de ocupação na região de estudo, observa-se que até 1958, 

a região ainda estava em processo de urbanização, na porção norte havia várias quadras loteadas 

com uso residencial, mas na área do empreendimento e adjacências o uso ainda era 

predominantemente rural, com pastagem e hortas.  A partir da meados de 60, a região lindeira 

ao empreendimento começa a ter o uso modificado, em 1969 foi inaugurado o Clube Escola 

(área do empreendimento) como  mostram as Fotos 7.2.1 e 7.2.2. 

  
Foto 7.2.1 - Placa de Inauguração do Clube Escola Foto 7.2.2 - Clube Escola em atividade (Maio/70) 

 

O uso e ocupação do solo na região a partir dos anos 2000 se consolidou com uso residencial e 

comercial. E a partir dos anos 2010 há um aumento dos condomínios residenciais verticais, os 

quais vêm substituindo as áreas ocupadas por antigos galpões. 
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Figura 7.2.17 - Imagens Históricas da Região do Empreendimento  

 

A área ao empreendimento permanece desde 1969 como área pública voltada à educação e ao 

lazer. Atualmente a área é ocupada pelo Clube Escola Arthur Friedenreich e pelo CEU Vila 

Prudente, recentemente inaugurado, janeiro de 2020. Nas áreas adjacentes estão localizados a 

Escola SENAI Vila Alpina e o parque Lydia Natalizio Diogo. 
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✓ Identificação das Áreas Contaminadas 

No entorno do empreendimento, num raio de 500 metros, há 7 ocorrências de áreas 

contaminadas segundo os cadastros da CETESB (2019) e da Prefeitura de São Paulo (2020). 

Sendo 2 áreas contaminadas sob investigação, 2 em Processo de Remediação, 1 em processo de 

monitoramento para encerramento e 2 reabilitadas para uso declarado, conforme apresentado 

na Figura 7.2.18 e no Quadro 7.2.19.  

 
Figura 7.2.18 - Áreas contaminadas na área de influência do empreendimento 
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Verifica-se que não há ocorrência de áreas contaminadas na ADA - Área Diretamente Afetada 

pelo empreendimento. O ponto mais próximo aos limites da ADA está localizado a uma distância 

de aproximadamente  250 metros. Trata-se da empresa Auto Posto Solk’s LTDA, que se encontra 

na etapa de gerenciamento investigação confirmatória, por isso classificada como “contaminada 

sob investigação (ACI)”, até o momento tem-se como fonte da contaminação a armazenagem de 

combustíveis automotivos. 

QUADRO 7.2.19 - ÁREA CONTAMINADAS NA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

Ponto Contaminação Meio Impactado Atividade Classificação 

AC-1 
Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos 
Em Estudo 

Posto de 

Serviço 

contaminada sob 

investigação (ACI) 

 

AC-2 

Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos; Solventes 

Aromáticos e PAHs 

Água subterrânea dentro 

da propriedade 

Posto de 

Serviço 

em processo de remediação 

(ACRe) 

 

AC-3 

Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos e Solventes 

Aromáticos 

Água subterrânea dentro 

da propriedade 

Posto de 

Serviço 

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME) 

 

AC-4 

Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos e PAHs 

Água subterrânea dentro 

da propriedade 

Posto de 

Serviço 

contaminada sob 

investigação (ACI) 

 

AC-5 

Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos, Metais, PCBs e 

TPH 

Solo superficial e Água 

subterrânea dentro da 

propriedade 

Comércio 
reabilitada para o uso 

declarado (AR) 

 

AC-6 

Armazenagem de Metais 
Água subterrânea dentro 

e fora da propriedade 
Indústria 

reabilitada para o uso 

declarado (AR) 

 

AC-7 

Armazenagem de Combustíveis 

Automotivos e Solventes 

Aromáticos 

Solo superficial e Água 

subterrânea dentro da 

propriedade 

Posto de 

Serviço 

em processo de remediação 

(ACRe) 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

É importante ressaltar que conforme apresentado na NBR 15.515-1 (ABNT, 2007), este item não 

esgota as possibilidades de encontrar todas as fontes de contaminação, mas aumenta as 

possibilidades de encontrá-las. Esta norma também destaca que este tipo de levantamento é 

baseado em meios e técnicas utilizados à época de sua realização. O surgimento de fatos novos 

ou anteriormente desconhecidos, o desenvolvimento tecnológico e outros fatores podem 

propiciar melhor entendimento da situação. 

7.3 MEIO BIÓTICO 

O diagnóstico do meio biótico permite que sejam observados os aspectos pertinentes à 

vegetação, incluindo os diversos ecossistemas existentes, sua importância regional, o estado de 

conservação dos mesmos, as relações de continuidade e níveis de fragmentação de áreas verdes 

significativas (remanescentes florestais, parques e praças), bem como a fauna associada a essa 

vegetação e as áreas protegidas.  

A cobertura vegetal de uma região pode ser caracterizada conforme sua fisionomia, sua 

composição florística e pelo agrupamento e distribuição das espécies. O seu diagnóstico tem 

como objetivo caracterizar as comunidades vegetais identificadas nas áreas de influência do 

empreendimento, a partir de uma avaliação de seu estado de conservação, a fim de identificar 

e quantificar os possíveis impactos ambientais causados pelo empreendimento. 
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Dentre os importantes aspectos da descrição da vegetação estão à composição e riqueza de 

espécies. A riqueza de plantas em um determinado local está associada a fatores como a 

heterogeneidade de ambientes e o histórico de perturbações (RATTER et al., 1997; RAVEN et 

al., 1996). Por outro lado, ambientes com alta diversidade vegetal proporcionam maior potencial 

de especialização entre diferentes grupos animais, ou seja, existem relações positivas entre 

diversidade vegetal e diversidade animal (KREFT & JETZ, 2007). Assim, espécies vegetais devem 

ser usadas como um importante grupo indicador, servindo como um parâmetro para a definição 

de prioridades de conservação. 

O presente diagnóstico visa apresentar uma análise entre os diversos fatores ecológicos por 

diferentes escalas da paisagem (as três áreas - AII, AID e ADA - afetadas pelo empreendimento) 

e sua correlações. E assim, obter uma adequada avaliação dos impactos ambientais referentes à 

implantação e operação do empreendimento, Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego 

da Mooca - MO-02. 

Para essa caracterização foram avaliadas as seguintes áreas de abrangência para desenvolvimento 

dos estudos: 

✓ Área de Influência Indireta (AII): Compreende a bacia hidrográfica do córrego da Mooca; 

✓ Área de Influência Direta (AID): Foi definida em um buffer de 200 metros do local da 

implantação do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca - MO-02; 

✓ Área Diretamente Afetada (ADA): Corresponde à área de intervenção do empreendimento 

propriamente dita, e ou/ que terão uso restrito à sua implantação e operação, incluindo as 

áreas que sofrerão intervenção somente no período de obras, retomando sua condição após 

a implantação do empreendimento. 

A metodologia adotada está fundamentada na identificação, coleta e análise de dados 

secundários e primários, referentes aos respectivos temas. Os dados secundários foram 

adquiridos a partir de consulta à literatura técnica disponível e os dados primários foram 

coletados por meio de visitas técnicas, de reconhecimento em campo.  

7.3.1 Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, a bacia do córrego da Mooca, está 

inserida numa região densamente urbanizada, onde houve uma substituição de vegetação por 

espaços construídos, alterando bastante a configuração da cobertura vegetal original e da fauna 

associada. 

Essa caracterização do meio biótico na AII aborda a descrição dos seguintes temas: os principais 

remanescentes florestais e as relações de continuidade e níveis de fragmentação, a fauna 

associada a essa vegetação, e áreas especialmente protegidas, temas que apresentam 

interferências com o conjunto de intervenções deste empreendimento. 
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7.3.1.1 Metodologia 

A metodologia empregada para mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal da AII 

consistiu na utilização de técnicas de interpretação visual de produtos de sensoriamento remoto 

da área de estudo (imagens de satélite) e na análise integrada das informações extraídas e das 

bases digitais existentes.  

Para o levantamento foram obtidos dados de fontes secundárias, como Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira (IBGE, 1992; 2012), Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de 

São Paulo (2005; 2010), Vegetação Significativa do Município de São Paulo (1988), Atlas 

Ambiental do Município de São Paulo (2002), Plano Diretor Estratégico - PDE (2014), Mapa de 

Vegetação do Brasil publicado pelo IBGE (3ª edição - 2004), além de outros estudos existentes 

na região de influência. 

Para as bases digitais dos mapas de inserção da vegetação foram utilizados dados do Sistema 

Ambiental Paulista (Projeto DataGeo, 2014) e da Vegetação Natural (Secretaria do Meio 

Ambiente – SMA/Instituto Florestal – IF; 2005, 2010), Atlas Ambiental do Município de São Paulo 

(2002). 

Para o diagnóstico geral da fauna com ocorrência na área de influência indireta das obras para 

retenção de cheias - Reservatório Mooca 2, os levantamentos também foram feitos com base em 

dados secundários disponíveis para a região do empreendimento através de estudos 

sistematizados e disponibilizados com a fauna ocorrente no município de São Paulo. 

7.3.1.2 Vegetação e áreas especialmente protegidas 

Vegetação 

A Mata Atlântica é a formação florestal mais antiga do Brasil, estabelecida há pelo menos 70 

milhões de anos (LEITÃO FILHO, 1987 apud CATHARINO, 2006). Abrange cerca de 15% do total 

do território brasileiro que inclui 17 Estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), dos quais 14 são costeiros (MMA, 

2010). 

Diferentes formações florestais nativas e ecossistemas associados compõem o domínio da Mata 

Atlântica, são elas: a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária), 

a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Estacional Decidual, 

os campos de altitude, as áreas de formações pioneiras (manguezais, restingas, campos salinos e 

áreas aluviais), os refúgios vegetacionais, as áreas de tensão ecológica, os brejos interioranos e os 

encraves florestais (BRASIL, 2008).  

Embora, muito reduzida e fragmentada, estima-se que a Mata Atlântica possua cerca de 20 mil 

espécies vegetais, aproximadamente 33% a 36% das espécies existentes no Brasil, das quais 8 

mil são endêmicas, ou seja, só ocorrem nesse ecossistema (MMA, 2010; FLORES et al., 2015). 
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A elevada biodiversidade da Floresta Atlântica se dá principalmente em função das variações 

ambientais decorrentes da sua extensão em latitude, que abrange 38°. As variações altitudinais 

constituem outro importante fator que contribui para a ocorrência de alta diversidade biológica, 

dado que as matas se estendem do nível do mar a uma altitude de 1.800 metros. Além disso, as 

matas do interior diferem consideravelmente das matas do litoral, proporcionando uma maior 

variedade de hábitats (MMA, 2010). 

O município de São Paulo insere-se totalmente no domínio Mata Atlântica, e segundo o sistema 

fisionômico-ecológico de classificação da vegetação brasileira proposto por Fundação IBGE 

(1992; 2012) pode-se subdividir a Floresta Ombrófila Densa, em cinco formações condicionadas 

às variações das faixas altimétricas, são elas: Aluvial, Terras Baixas, Submontana, Montana e Alto-

Montana (Figura 7.3.1). 

 

Figura 7.3.1 - Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual. 

Fonte: IBGE, 2012 (VELOSO, RANGEL FILHO e LIMA, 1991). 

A cobertura vegetal existente no município é composta predominantemente por fragmentos de 

vegetação nativa secundária, das fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 

Densa Alto Montana, Floresta Ombrófila Densa sobre turfeira, formações de várzea e campos 

naturais. No Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo realizado em 2005 

foram identificadas e quantificadas as seguintes fitofisionomias vegetacionais no município: Mata 

(53.713 ha), Capoeira (190.057 ha), Cerrado (976 ha), Campo (518 ha) e Vegetação de Várzea 

(1.521 ha). 

Contudo, no mapa gerado pelo Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 

em 2009, a cobertura vegetal do município apresentou uma acentuada redução nas tipologias 

naturais existentes e na área ocupada por elas, e este levantamento contabilizou ainda, as áreas 

ocupadas por reflorestamentos: Mata (7.959,99 ha), Capoeira (23.627,02 ha), Vegetação de 

Várzea (83,83 ha) e Reflorestamento (2.831,32 ha). 

No levantamento mais recente realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica, disponibilizado 

através do Atlas dos Remanescentes Florestais (2017-2018) estima-se que o percentual de 

cobertura vegetal original do município de São Paulo está em 17,47%, distribuídos nas 
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fitofisionomias Mata (25.797 ha) e Vegetação de Várzea (764 ha). A substituição de vegetação 

por espaços construídos no município de São Paulo é uma prática não controlada que modifica 

intensamente a qualidade de vida da população e a qualidade do ambiente (ASSIS, 2009). 

Associado a esse processo, sabe-se que as manchas de vegetação existentes no município não 

possuem mais a configuração da mata original sendo que, as áreas com vegetação mais 

preservada estão no extremo norte, na Serra da Cantareira (representada pelo Parque Estadual 

da Cantareira), e no extremo sul, no Distrito de Pedreira (representada pela Área de Proteção 

Ambiental Municipal do Bororé-Colônia), e ambas fazem parte da Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde de São Paulo.  

As manchas de menor tamanho, praças e pequenos parques municipais também têm distribuição 

bastante irregular nos limites da cidade, sendo quase inexistentes em algumas áreas ao leste do 

município (ROSSETTI et al.,2009), assim como ocorre na área de influência do empreendimento. 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil publicado pelo IBGE (3ª edição - 2004) a AII do 

empreendimento, a bacia do córrego da Mooca, insere-se nas regiões de formação secundária 

da Floresta Ombrófila Densa, contudo, o Inventário Florestal do Estado de São Paulo publicado 

pela SMA (2010) não identifica remanescentes dessa fitofisionomia na AII, e a vegetação 

predominante nessa região se caracteriza por aquela, presente em parques e praças públicas 

(Figura 7.3.2). 

 
Figura 7.3.2 - Vegetação remanescente na AII do empreendimento.  
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Dentre os poucos remanescentes urbanos com vegetação florestal existentes na AII destaca-se o 

Parque Ecológico Prof.ª Lydia Natalizio Diogo que possui uma área de área 60 mil m². Entretanto, 

existem no entorno da AII cinco outras importantes áreas verdes significativas para o município, 

são elas: o Parque da Aclimação, o Parque do Ibirapuera, o Parque da Independência, o Parque 

Natural Municipal Fazenda do Carmo e o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, como ilustra 

a Figura 7.3.3. 

O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga é o maior fragmento de Mata Atlântica na área urbana 

da cidade de São Paulo. Está localizado na região sudeste do município e a vegetação 

característica é a floresta ombrófila densa de encosta atlântica, e nele se concentram todas as 

nascentes do histórico Riacho do Ipiranga, e essa cobertura vegetal desempenha até momento 

uma importante função no suporte da vida silvestre nessas áreas urbanizadas. 
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Figura 7.3.3 - Cobertura vegetal na AII e entorno  
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Com base no levantamento de dados secundários realizado para as áreas de influência do 

empreendimento e entorno, temos a compilação de dados (Quadro 7.3.1) com as árvores, 

arvoretas, arbustos e palmeiras de provável ocorrência na região da AII e seu entorno. Neste 

levantamento foram registradas 420 espécies, distribuídas entre 264 gêneros, pertencentes a 79 

famílias. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

ACANTHACEAE  

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson  asistásia-branca arb   c 

Justicia brandegeana Wassh. & 

L.B.Sm.  

camarão, camarão-

vermelho 
arb   c 

Pachystachys lutea Nees  camarão-amarelo arb   c 

Sanchezia nobilis Hook.f.  
folha-da-

independência 
arb   c 

Thunbergia erecta (Benth.) 

T.Anderson  

tumbérgia-azul-

arbustiva 
arb   c 

ACHARIACEAE  Hydnocarpus sp.  chalmogra árv   c 

ADOXACEAE  
Viburnum odoratissimum Ker 

Gawl.  
viburno-perfumado arb   c 

ALTINGIACEAE Liquidambar styraciflua L.  
liquidâmbar, goma-

doce 
árv   c 

ANACARDIACEAE  

Anacardium occidentale L.  cajueiro avt   c 

Mangifera indica L.  mangueira árv   s 

Schinus molle L.  aroeira-salsa avt   c 

Schinus terebinthifolia Raddi  aroeira-mansa árv   n 

ANNONACEAE  

Annona montana Macfad. araticum árv   n 

Annona mucosa Jacq. 
fruta-do-conde, 

araticum 
árv   c 

Annona muricata L.  graviola árv   c 

Annona reticulata L.    árv   c 

Annona sp.    árv   n 

APOCYNACEAE  

Allamanda cathartica L.  
alamanda, dedal-

de-princesa 
arb   n 

Aspidosperma cylindrocarpon 

Müll.Arg.  
peroba árv   n 

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg.  guatambu árv   n 

Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg.  guatambu árv   n 

Aspidosperma sp.    árv   n 

Cascabela thevetia (L.) Lippold 
chapéu-de-

napoleão 
avt   c 

 

Gomphocarpus physocarpus 

E.Mey. 

paina-de-seda, flor-

borboleta 
arb   s 

Nerium oleander L.  espirradeira avt   c 

Plumeria rubra L. jasmim-manga árv   c 

AQUIFOLIACEAE Ilex paraguariensis A.St.-Hil.  
erva-mate, 

congonha 
árv   n 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

ARALIACEAE  

Dendropanax cuneatus (DC.) 

Decne. & Planch. 
maria-mole avt   n 

Schefflera actinophylla (Endl.) 

Harms 
árvore-polvo árv   c 

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.  cheflera arb   c 

Schefflera elegantissima (Veitch ex 

Mast.) Lowry & Frodin 
arália árv   c 

Tetrapanax papyrifer (Hook.) 

K.Koch  

árvore-do-papel-

de-arroz 
avt   c 

ARECACEAE 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 

Mart. 
macaúba pu   n 

Aiphanes aculeata Willd. cariota-de-espinho pu   c 

Archontophoenix cunninghamiana 

(H.Wendl.) H.Wendl. & Drude  
seafórtia pu   s 

Caryota urens L.  
palmeira-rabo-de-

peixe 
pu   c 

Cocos nucifera L.  
coqueiro, coco-da-

bahia 
pu   c 

Dictyosperma album (Bory) 

H.Wendl. & Drude ex Scheff.  
palmeira-princesa pu   c 

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & 

J.Dransf.  
palmeira-triângulo pu   c 

Elaeis guineensis Jacq.  dendezeiro pu   c 

Euterpe edulis Mart.  palmito-jussara pu 
VUBR, 

VUSP 
n 

Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) 

H.E.Moore  
palmeira-garrafa pu   c 

Latania lontaroides (Gaertn.) 

E.H.Moore 
latânia-vermelha pu   c 

Livistona australis (R.Br.) Mart.    pu   c 

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex 

Mart. 

palmeira-de-leque-

da-china 
pu   c 

Phoenix canariensis Chabaud  
tamareira-das-

canárias 
pu   c 

Phoenix dactylifera L.  tamareira pu   c 

Phoenix roebelenii O'Brien  tamareira-anã pu   c 

Phoenix rupicola T.Anderson  
tamareira-do-

rochedo 
pu   c 

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.  
tamareira-de-

açúcar 
pu   c 

Roystonea borinquena O.F.Cook  

palmeira-coca-cola, 

palmeira-imperial-

de-porto-rico 

pu   c 

Roystonea oleracea (Jacq.) 

O.F.Cook 

palmeira-imperial, 

palmeira-real 
pu   c 

Continua... 

  



-174- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

ARECACEAE (continuação) 

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 
palmeira-real-de-

cuba, palmeira-real 
pu   c 

Sabal maritima (Kunth) Burret  sabal-de-cuba pu   c 

Sabal minor (Jacq.) Pers.  sabal-anão pu   c 

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex 

Schult. & Schult.f.  
sabal-da-flórida pu   c 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 
guariroba, palmito-

amargoso 
pu   n 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
jerivá pu   n 

Trachycarpus fortunei (Hook.) 

H.Wendl.  

palmeira-moinho-

de-vento 
pu   c 

Washingtonia filifera (Linden ex 

André) H.Wendl. ex de Bary  

washingtônia-de-

saia 
pu   c 

Washingtonia robusta H.Wendl.  
washingtônia-do-

sul 
pu   c 

ASTERACEAE  

Baccharis dracunculifolia DC.  vassourinha 
arb, 

avt 
  n 

Centaurea cineraria L.    arb   c 

Gymnanthemum amygdalinum 

(Delile) Sch.Bip. ex Walp. 

boldo-baiano, 

estomalina 
avt   c 

Leptoclinium sp.    arb   n 

Moquiniastrum polymorphum 

(Less.) G.Sancho 
cambará árv   n 

Stifftia chrysantha J.C.Mikan  
diadema, esponja-

de-ouro 

arb, 

avt 
  n 

Vernonanthura polyanthes 

(Spreng.) A.J.Vega & Dematt. 
assa-peixe avt   n 

BIGNONIACEAE 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) 

Mart.  
ipê-verde avt   n 

Handroanthus albus (Cham.) 

Mattos 
ipê-amarelo avt   n 

Handroanthus bureavii (Sandwith) 

S.Grose  
ipê-amarelo avt   n 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

ex DC.) Mattos 
ipê-amarelo avt   n 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos 
ipê-rosa, ipê-roxo árv   n 

Handroanthus impetiginosus (Mart. 

ex DC.) Mattos 
ipê-roxo, ipê-rosa árv   n 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 

Mattos 
ipê-amarelo árv   n 

Jacaranda cuspidifolia Mart.  caroba árv   n 

Jacaranda mimosifolia D.Don  jacarandá-mimoso árv   c 

Jacaranda puberula Cham. carobinha árv   n 

Spathodea campanulata P.Beauv. espatódea árv   c 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

BIGNONIACEAE 

(continuação) 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 

A.DC. 
ipê-de-el-salvador avt   c 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê-branco árv   c 

Tabebuia sp.    árv   n 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  ipê-de-jardim avt   s 

BIXACEAE  Bixa orellana L.  urucum avt   c 

BORAGINACEAE  Cordia myxa L. córdia-africana árv   c 

BUXACEAE  Buxus sempervirens L.  buxo arb   c 

CACTACEAE  Pereskia grandifolia Haw.  cacto-rosa árv   n 

CALOPHYLLACEAE  Calophyllum brasiliense Cambess.  guanandi árv   n 

CANNABACEAE  Trema micrantha (L.) Blume  crindiúva avt   n 

CAPRIFOLIACEAE  Abelia sp.  abélia arb   c 

CARICACEAE  Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 
mamãozinho-do-

mato 
árv   n 

CASUARINACEAE  Casuarina cunninghamiana Miq.  
casuarina, pinheiro-

australiano 
árv   c 

CASUARINACEAE  Casuarina equisetifolia L.  casuarina árv   c 

CELASTRACEAE  Maytenus evonymoides Reissek cafezinho árv   n 

CHRYSOBALANACEAE  Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti árv   c 

CLUSIACEAE  

Clusia criuva Cambess. subsp. 

parviflora Vesque 

criúva, mangue-

bravo 
avt   n 

Clusia fluminensis Planch. & Triana  manga-da-praia avt   c 

Clusia sp.  clúsia avt   n 

Garcinia xanthochymus Hook.f. ex 

T.Anderson  
mangostão-amarelo árv   c 

CONVOLVULACEAE  Ipomoea carnea Jacq. campainha-rósea arb   n 

CUPRESSACEAE 
Juniperus rigida Siebold & Zucc. 

var. conferta (Parl.) Patschke 
jimbro-rasteiro arb   c 

DILLENIACEAE  Dillenia indica L.  flor-de-abril árv   c 

EBENACEAE  Diospyros kaki L.f.  caqui árv   c 

ELAEAGNACEAE  Elaeagnus pungens Thunb.  elegno, oleastro arb   c 

ELAEOCARPACEAE 
Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex 

Benth. 

sapopemba, 

carrapicheiro 
avt   n 

ERICACEAE  

Rhododendron mucronatum 

(Blume) G.Don  
azaleia arb   c 

Rhododendron simsii Planch.  azaleia arb   c 

Rhododendron sp.    arb   c 

ERYTHROXYLACEAE  Erythroxylum sp.    avt   n 

EUPHORBIACEAE 

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.  acalifa arb   c 

Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá-guaçu árv   n 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg.  
tapiá-mirim árv   n 

Aleurites moluccanus (L.) Willd.  nogueira-de-iguape árv   c 

Continua... 

  



-176- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

EUPHORBIACEAE 

(continuação) 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 

ex A.Juss.  
cróton avt   c 

Croton floribundus Spreng.  capixingui árv   n 

Croton urucurana Baill.  
urucurana, sangra-

d'água 
árv   n 

Euphorbia cotinifolia L.  
caracasana, 

leiteiro-vermelho 
avt   c 

Euphorbia milii Des Moul. coroa-de-cristo arb   c 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex 

Klotzsch  

asa-de-papagaio, 

poinsétia 
arb   c 

Euphorbia tirucalli L.  coral-verde, avelós arb   c 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) 

Müll.Arg.  
seringueira árv   c 

Jatropha curcas L.  
pinhão-de-purga, 

pinhão-paraguaio 
arb   c 

Joannesia princeps Vell.  andá-açu árv   c 

Macaranga grandifolia (Blanco) 

Merr.  
macaranga avt   c 

Manihot caerulescens Pohl maniçoba arb   n 

Ricinus communis L.  mamona avt   s 

Sapium glandulosum (L.) Morong leiteira árv   n 

Sapium sellowianum (Müll.Arg.) 

Klotzsch ex Baill.  
  árv   n 

FABACEAE 

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex 

Benth.  
acácia-auriculada árv   c 

Acacia podalyriifolia A.Cunn. ex 

G.Don  
acácia-mimosa avt   c 

Adenanthera pavonina L.  carolina avt   c 

Albizia julibrissin Durazz.  
acácia-de-

constantinopla 
árv   c 

Albizia lebbeck (L.) Benth.  ébano-oriental árv   n 

Albizia saman (Jacq.) Merr. árvore-de-chuva árv   c 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
angico árv   n 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.  angico-vermelho árv   n 

Andira sp.    árv   n 

Bauhinia cupulata Benth.  unha-de-vaca árv   c 

Bauhinia forficata Link subsp. 

forficata 
pata-de-vaca avt   n 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.  
unha-de-vaca-do-

campo 
avt   n 

Bauhinia purpurea L.  pata-de-vaca avt   c 

Bauhinia variegata L.  unha-de-vaca avt   c 

Cajanus cajan (L.) Huth  feijão-guandu arb   s 

Calliandra brevipes Benth. cabelo-de-anjo arb   n 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

FABACEAE (continuação) 

Calliandra haematocephala Hassk. caliandra avt   c 

Calliandra tweedii Benth.  
mandaravé, 

diadema 
arb   n 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. 

ex DC.  
canafístula árv   n 

Cassia fistula L.  
cacho-de-ouro, 

chuva-de-ouro 
avt   n 

Cassia grandis L.f.  canafístula árv   n 

Cassia leptophylla Vogel  canafístula árv   n 

Centrolobium robustum (Vell.) 

Mart. ex Benth.  
araribá árv   c 

Centrolobium tomentosum 

Guillem. ex Benth.  
araribá-rosa árv   n 

Ceratonia siliqua L.  alfarrobeira árv   c 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier 

ex Barneby & J.W.Grimes  
tataré árv   c 

Copaifera langsdorffii Desf.  
copaíba, pau-de-

óleo 
árv   n 

Cyclolobium brasiliense Benth. louveira árv   n 

Dalbergia brasiliensis Vogel  caroba-brava árv   n 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  flamboiã árv   c 

Entada abyssinica Steud. ex A.Rich.  entada árv   c 

Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong  
timboúva, tamboril árv   n 

Erythrina crista-galli L.  
corticeira, crista-

de-galo 
árv   n 

Erythrina falcata Benth.  mulungu árv   n 

Erythrina speciosa Andrews  suinã avt   n 

Erythrina verna Vell. mulungu árv   n 

Holocalyx balansae Micheli  
alecrim-de-

campinas 
árv   n 

Hymenaea courbaril L. jatobá árv   n 

Inga laurina (Sw.) Willd. 
ingá-branco, ingá-

mirim 
árv   n 

Inga sessilis (Vell.) Mart.  
ingá-ferradura, 

ingá-macaco 
árv   n 

Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) 

T.D.Penn. 

ingá-banana, ingá-

de-quatro-quinas 
árv   n 

Inga vulpina Mart. ex Benth.  
ingá-bugio, ingá-

cabeludo 
árv   n 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

 

Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit  
leucena, lantoro avt   s 

Leucochloron incuriale (Vell.) 

Barneby & J.W.Grimes 

chico-pires, angico-

rajado 
árv   n 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz var. leiostachya 

(Benth.) L.P.Queiroz 

pau-ferro árv   c 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
bico-de-pato-de-

folha-miúda 
árv   n 

Machaerium villosum Vogel jacarandá-paulista árv   n 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze maricá avt   n 

Myroxylon balsamum (L.) Harms bálsamo-de-tolu árv   c 

Myroxylon peruiferum L.f.  cabreúva árv   n 

Parapiptadenia rigida (Benth.) 

Brenan  
angico-guarucaia árv   n 

Paubrasilia echinata (Lam.) 

E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis 
pau-brasil árv ENBR c 

Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. 
faveira, sobrasil árv   n 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
pau-jacaré árv   n 

Platycyamus regnellii Benth.  pau-pereira árv   n 

Platymiscium floribundum Vogel  sacambu árv   n 

Platypodium elegans Vogel  
jacarandá-do-

campo 
árv   c 

Poecilanthe parviflora Benth.  canela-de-brejo árv   n 

Poincianella pluviosa (DC.) 

L.P.Queiroz var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 

sibipiruna árv   c 

Pterocarpus rohrii Vahl aldrago, folha-larga árv   c 

Pterogyne nitens Tul.  amendoim árv   n 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton 

& Rose 
monjoleiro árv   n 

Schizolobium parahyba (Vell.) 

S.F.Blake 
guapuruvu árv   n 

Senna macranthera (DC. ex 

Collad.) H.S.Irwin & Barneby 
manduirana avt   n 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & 

Barneby 
aleluia árv   n 

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & 

Barneby 
cássia-do-sião avt   s 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & 

Barneby 

mata-pasto, 

fedegoso 
arb   n 

Sesbania punicea (Cav.) Burkart  
acácia-de-folhas-

vermelhas 
avt   n 

Sesbania virgata (Cav.) Pers. cambaí avt   n 

Continua...  
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Continuação. 

QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

 

Swartzia sp.    árv   n 

Tamarindus indica L.  tamarindeiro árv   s 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze  tipuana árv   c 

FAGACEAE  Quercus robur L.  carvalho-da-europa árv   c 

LAMIACEAE  

Clerodendrum chinense (Osbeck) 

Mabb. 
clerodendro arb   c 

Vitex negundo L.  vítex avt   c 

Vitex polygama Cham.  
tarumã, tarumã-do-

cerrado 
árv   n 

LAURACEAE  

Cinnamomum camphora (L.) J.Presl  canforeira árv   c 

Endlicheria paniculata (Spreng.) 

J.F.Macbr.  
canela-peluda árv   n 

Laurus nobilis L.  loureiro avt   c 

Nectandra barbellata Coe-Teix.  canela-amarela árv 
VUBR, 

VUSP 
n 

Nectandra megapotamica (Spreng.) 

Mez 
canelinha-cheirosa árv   n 

Nectandra oppositifolia Nees canela-ferrugem árv   n 

Nectandra puberula (Schott) Nees  canela árv   n 

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) 

Mez 
canela árv   n 

Ocotea lancifolia (Schott) Mez   árv   n 

Ocotea puberula (Rich.) Nees  canela-guaicá árv   n 

Persea americana Mill. abacateiro árv   s 

LECYTHIDACEAE  

Cariniana estrellensis (Raddi) 

Kuntze 
jequitibá árv   n 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze jequitibá-rosa árv ENBR, VUSP n 

Couroupita guianensis Aubl.  
castanha-de-

macaco 
árv   c 

Gustavia augusta L.  jeniparana avt   c 

Lecythis pisonis Cambess. sapucaia árv   c 

LYTHRACEAE  

Lafoensia glyptocarpa Koehne  
dedaleira, 

mirindiba-rosa 
árv   c 

Lafoensia pacari A.St.-Hil.  dedaleira avt   n 

Lagerstroemia indica L.  resedá avt   c 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.  resedá-gigante avt   c 

MAGNOLIACEAE  

Magnolia champaca (L.) Baill. ex 

Pierre 
magnólia-amarela árv   c 

Magnolia grandiflora L.  magnólia-branca árv   c 

Magnolia sp.    arb   c 

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. 
pinha-do-brejo, 

baguaçu 
árv   n 

Continua... 
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO DA AII E ENTORNO 

Família Espécie Nome popular Hábito 
Status de 

conservação 
Origem 

MALPIGHIACEAE  

Bunchosia glandulifera (Jacq.) 

Kunth  
bunchósia arb   c 

Lophanthera lactescens Ducke  

lofântera-da-

amazônia, chuva-

de-ouro 

árv   c 

MALVACEAE  

Basiloxylon brasiliensis (Allemão) 

K.Schum. 

pau-rei, farinha-

seca 
árv   c 

Brachychiton populneus (Schott & 

Endl.) R.Br.  

braquiquito, perna-

de-moça 
árv   c 

Brachychiton sp.    avt   c 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira árv   n 

Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & 

Endl.  
noz-de-cola árv   c 

Dombeya spectabilis Bojer    arb   c 

Dombeya wallichii (Lindl.) Baill. astrapeia avt   c 

Guazuma ulmifolia Lam.  mutambo árv   n 

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern  
vinagreira, quiabo-

roxo 
arb   c 

Hibiscus rosa-sinensis L.  hibisco arb   c 

Hibiscus schizopetalus (Dyer) 

Hook.f. 
hibisco-crespo arb   c 

Hibiscus syriacus L.  hibisco-da-síria arb   c 

Luehea divaricata Mart. & Zucc.  açoita-cavalo árv   n 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.  açoita-cavalo árv   n 

Malvaviscus arboreus Cav. malvavisco arb   s 

Ochroma pyramidale (Cav. ex 

Lam.) Urb.  
pau-de-balsa árv   n 

Pachira glabra Pasq.  
castanha-do-

maranhão 
avt   n 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) 

A.Robyns 
embiruçu árv   n 

Sterculia curiosa (Vell.) Taroda  chichá árv   n 

Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell algodão-da-praia avt   c 

MELASTOMATACEAE  

Miconia cabussu Hoehne cabuçu árv   n 

Miconia ligustroides (DC.) Naudin  jacatirão árv   n 

Pleroma fissinervia (Schrank & 

Mart. ex DC.) Cogn. 
quaresmeira avt   n 

Pleroma granulosum (Desr.) D.Don quaresmeira árv   c 

Pleroma mutabile (Vell.) Triana manacá-da-serra árv   n 

MELIACEAE  

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 

subsp. Canjerana 
canjerana árv   n 

Cedrela fissilis Vell.  cedro árv 
VUBR, 

VUSP 
n 

Guarea guidonia (L.) Sleumer pau-marinheiro árv   n 

Continua... 
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 
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Família Espécie Nome popular Hábito 
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conservação 
Origem 

 

Guarea macrophylla Vahl subsp. 

tuberculata (Vell.) T.D.Penn. 
marinheiro avt   n 

Melia azedarach L.  cinamomo árv   s 

Trichilia havanensis Jacq.    avt   c 

MORACEAE  

Artocarpus heterophyllus Lam. jaqueira árv   s 

Ficus aspera G.Forst. 
figueira-da-

polinésia 
avt   c 

Ficus auriculata Lour.  figueira-da-índia avt   c 

Ficus benghalensis L.  figueira-de-bengala árv   c 

Ficus benjamina L. figueira-benjamim árv   c 

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.  falsa-seringueira árv   c 

Ficus guaranitica Chodat    árv   n 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.  
figueira, figueira-

mata-pau 
árv   n 

Ficus lyrata Warb.  
figueira-de-

camarões 
árv   c 

Ficus microcarpa L.f.  

falsa-figueira-

benjamim, figueira-

lacerdinha 

árv   c 

Ficus organensis (Miq.) Miq. gameleira-brava árv   n 

Ficus religiosa L.  

figueira-dos-

pagodes, figueira-

religiosa 

árv   c 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 

Steud. 

tatajuba, amoreira-

de-espinho 
árv   n 

Morus australis Poir.  amoreira avt   c 

Morus nigra L.  
amoreira, 

amoreira-preta 
avt   s 

MUNTINGIACEAE  Muntingia calabura L.  calabura avt   c 

MYRTACEAE 

Callistemon speciosus (Sims) Sweet penacheiro arb   c 

Callistemon viminalis (Sol. ex 

Gaertn.) G.Don  
escova-de-garrafa avt   c 

Corymbia citriodora (Hook.) 

K.D.Hill & L.A.S.Johnson 
eucalipto-limão árv   c 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.  eucalipto árv   c 

Eucalyptus cinerea F.Muell. ex 

Benth.  
eucalipto-azul árv   c 

Eucalyptus goniocalyx F.Muell. ex 

Miq.  
eucalipto árv   c 

Eucalyptus robusta Sm.  eucalipto-do-brejo árv   c 

Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex 

Woolls  
eucalipto árv   c 

Eucalyptus viminalis Labill. eucalipto-de-fita árv   c 

Eucalyptus sp.  eucalipto árv   c 

Continua... 
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 
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conservação 
Origem 

MYRTACEAE (continuação) 

Eugenia brasiliensis Lam.  grumixama avt   n 

Eugenia candolleana DC.  
murtinha, ameixa-

da-mata 
árv   n 

Eugenia cereja D.Legrand    árv   n 

Eugenia involucrata DC. 

cerejeira-do-rio-

grande, cereja-do-

mato 

árv   n 

Eugenia myrcianthes Nied. 
pessegueiro-do-

mato, ivaí 
avt   n 

Eugenia pyriformis Cambess. uvaia árv   n 

Eugenia sprengelli DC.  eugênia avt   c 

Eugenia uniflora L. pitangueira avt   n 

Melaleuca leucadendra (L.) L.  
sete-capotes, 

melaleuca 
árv   c 

Myrcia pubipetala Miq.  guamirim árv   n 

Myrcia splendens (Sw.) DC. cumaté, guamirim árv   n 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. cabeludeira árv   n 

Myrcianthes pungens (O.Berg) 

D.Legrand  
guabiju avt   n 

Myrcianthes sp.    avt   n 

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) 

G.M.Barroso ex Sobral  
cabeludinha avt   c 

Myrtus communis L.  murta avt   c 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 

jaboticabeira-de-

sabará, 

jaboticabeira-

graúda 

avt, 

arb 
  n 

Plinia edulis (Vell.) Sobral cambucá avt 
VUBR, 

VUSP 
n 

Psidium cattleianum Sabine araçá-comum avt   n 

Psidium guajava L.  goiabeira avt   n 

Psidium guineense Sw. araçá-do-campo arb   n 

Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão árv   s 

Syzygium jambos (L.) Alston  
jambeiro, jambo-

amarelo 
árv   s 

Syzygium paniculatum Gaertn.  

cerejeira-

australiana, 

jambinho 

avt   c 

NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole árv   n 

OCHNACEAE  Ochna serrulata Walp.  ocna arb   c 

OLEACEAE 

Fraxinus americana L.  freixo-americano árv   c 

Ligustrum japonicum Thunb.  ligustro avt   c 

Ligustrum lucidum W.T.Aiton  alfeneiro árv   c 

Ligustrum ovalifolium Hassk.  
alfeneiro-de-folha-

redonda 
arb   c 

Continua...  
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 
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Origem 

OLEACEAE (continuação) 

Ligustrum sinense Lour.  ligustrinho arb   c 

Ligustrum vulgare L.  alfeneiro-europeu arb   s 

Olea europaea L.  oliveira árv   c 

Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.  
jasmim-do-

imperador 
arb   c 

OXALIDACEAE  Averrhoa carambola L.  carambola avt   c 

PANDANACEAE  

Pandanus tectorius Parkinson ex 

Du Roi 

pândano-anão, 

pândano-veitchi 
arb   c 

Pandanus utilis Bory  pândano árv   c 

PAULOWNIACEAE  Paulownia kawakamii T.Itô  quiri árv   c 

PERACEAE  
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex 

Baill. 

pau-de-tamanco, 

sapateiro 
árv   n 

PHYTOLACCACEAE  Phytolacca dioica L.  
cebolão, 

umbuzeiro 
árv   n 

PIPERACEAE  Piper regnellii (Miq.) C.DC.  pariparoba arb   n 

PITTOSPORACEAE  

Pittosporum tobira (Thunb.) 

W.T.Aiton  
pau-incenso avt   c 

Pittosporum undulatum Vent.  
pitósporo-do-taiti, 

pau-incenso 
avt   s 

PLATANACEAE  Platanus acerifolia (Aiton) Willd.  plátano-de-londres árv   c 

PLUMBAGINACEAE  Plumbago auriculata Lam.  bela-emília arb   c 

PODOCARPACEAE 
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) 

Sweet  

podocarpo-do-

japão 
avt   c 

POLYGONACEAE  Triplaris americana L. 
pau-formiga, 

tripláris 
árv   n 

PRIMULACEAE  

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex 

Roem. & Schult. 
capororoca avt   n 

Myrsine umbellata Mart. capororoca árv   n 

PROTEACEAE  

Euplassa cantareirae Sleumer  carvalho-brasileiro árv ENBR, EXSP n 

Grevillea banksii R.Br. 
grevílea-vermelha, 

grevílea-anã 
avt   c 

Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.  grevílea-gigante árv   c 

RHAMNACEAE  

Colubrina glandulosa Perkins saraguaji, sobrasil árv   n 

Hovenia dulcis Thunb.  uva-japonesa árv   s 

ROSACEAE 

Cerasus lannesiana Carrière cerejeira-do-japão avt   c 

Cerasus spachiana (Lavallée ex 

H.Otto) Kitam. fo. ascendens 

(Makino) H.Ohba 

cerejeira-do-japão avt   c 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.  nespereira avt   s 

Kerria japonica (L.) DC.  
quérria, rosa-do-

japão 
arb   c 

Prunus armeniaca L.  damasco avt   c 

Continua... 
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 
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Origem 

ROSACEAE (continuação) 

Prunus campanulata Maxim. 
cerejeira-de-

formosa 
avt   c 

Prunus persica (L.) Batsch  
pessegueiro, 

nectarina 
avt   c 

Prunus spachiana (Lavallée ex 

H.Otto) Kitam.  

cerejeira-do-

himalaia 
árv   c 

Prunus x yedoensis Matsum cerejeira-do-japão árv   c 

Pyracantha coccinea M.Roem.  piracanta avt   c 

Pyracantha koidzumii (Hayata) 

Rehder  
piracanta arb   c 

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex 

Ker Gawl.  
rafiolépis arb   c 

Rosa sp.  rosa arb   c 

Spiraea prunifolia Siebold & Zucc.  flor-de-noiva arb   c 

RUBIACEAE  

Calycophyllum spruceanum 

(Benth.) K.Schum.  
pau-mulato árv   c 

Chomelia sp.    arb   n 

Coffea arabica L.  cafeeiro avt   s 

Coffea liberica Hiern cafeeiro-da-libéria avt   c 

Gardenia jasminoides J.Ellis  jasmim-do-cabo arb   c 

Psychotria leiocarpa Cham. & 

Schltdl.  
grandiúva-d'anta avt   n 

Psychotria suterella Müll.Arg.  
cafezinho-roxo-da-

mata, pixirica 
avt   n 

Psychotria vellosiana Benth. 
erva-de-rato-de-

folhas-estreitas 
avt   n 

Randia armata (Sw.) DC. 
jasmim-do-mato, 

limão-do-mato 
árv   n 

Tocoyena bullata (Vell.) Mart.  araçarana, bacochi avt   n 

RUTACEAE  

Balfourodendron riedelianum 

(Engl.) Engl.  

pau-marfim, 

farinha-seca 
árv   n 

Citrus limon (L.) Osbeck  limoeiro avt   s 

Citrus reticulata Blanco  
mexeriqueira, 

poncã 
avt   s 

Citrus sp.    avt   c 

Esenbeckia grandiflora Mart.  
guaxupita, chupa-

ferro 
avt   n 

Esenbeckia leiocarpa Engl.  guarantã árv   n 

Murraya paniculata (L.) Jack 
jasmim-laranja, 

falsa-murta 

arb, 

avt 
  c 

SALICACEAE  

Casearia sylvestris Sw. 
guaçatonga, erva-

de-lagarto 
árv   n 

Cupania vernalis Cambess.  
camboatá, arco-de-

peneira 
árv   n 

Continua... 
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SALICACEAE (continuação) 

Dodonaea viscosa Jacq.  
vassoura-vermelha, 

erva-de-veado 
avt   n 

Matayba elaeagnoides Radlk.  camboatá, mataíba avt   n 

Populus alba L.  
choupo-branco, 

álamo-branco 
árv   c 

Populus nigra L.  
choupo-preto, 

álamo-preto 
árv   c 

Salix babylonica L.  chorão, salgueiro árv   c 

SAPINDACEAE  

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl.  

fruta-de-pombo, 

chal-chal 
avt   n 

Koelreuteria elegans (Seem.) 

A.C.Sm.  
pinange árv   c 

Sapindus saponaria L.  
saboeiro, sabão-de-

soldado 
árv   n 

SAPOTACEAE  

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. 

& Eichler ex Miq.) Engl.  
aguaí-da-serra árv   n 

Mimusops coriacea (A.DC.) Miq.  abricó-da-praia árv   c 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk. 
abiu, caimito árv   n 

SCROPHULARIACEAE  Buddleja madagascariensis Lam.  
budleia-de-

madagascar 
arb   c 

SOLANACEAE  

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 
fruta-de-sabiá, 

marianeira 
arb   n 

Brugmansia suaveolens (Willd.) 

Bercht. & J.Presl 

trombeteira, saia-

branca 
arb   s 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don  manacá-de-cheiro 
arb, 

avt 
  n 

Capsicum mirabile Mart.    arb   n 

Cestrum axillare Vell.    avt   n 

Cestrum corymbosum Schltdl.  coerana-amarela arb   n 

Cestrum nocturnum L.  
dama-da-noite, 

jasmim-verde 
avt   c 

Solanum cernuum Vell.  
braço-de-preguiça, 

panaceia 
avt   n 

Solanum granulosoleprosum Dunal 
cuvitinga, fumo-

bravo 
árv   n 

Solanum muricatum Aiton  pepino-doce arb   c 

Streptosolen jamesonii (Benth.) 

Miers  

estreptosólen, 

marianinha 
arb   c 

URTICACEAE  Cecropia pachystachya Trécul embaúba-branca árv   n 

VERBENACEAE  

Citharexylum myrianthum Cham.  
tarumã-branco, 

pimenteira 
árv   n 

Duranta erecta L. 
violeteira, pingo-

de-ouro 
arb   c 

Lantana camara L. cambará, lantana arb   n 

Continua... 
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QUADRO 7.3.1 - LISTA DE ÁRVORES, ARVORETAS, ARBUSTOS E PALMEIRAS DE OCORRÊNCIA NA 
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Origem 

ARAUCARIACEAE  

Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze  
pinheiro-do-paraná árv ENBR, ENSP n 

Araucaria bidwillii Hook.  bunya-bunya árv   c 

Araucaria heterophylla (Salisb.) 

Franco  
pinheiro-de-norfolk árv   c 

CUPRESSACEAE  

Chamaecyparis lawsoniana 

(A.Murray bis) Parl.  
pinheiro-prateado árv   c 

Chamaecyparis obtusa (Siebold & 

Zucc.) Endl.  
pinheiro-dourado árv   c 

Chamaecyparis pisifera (Siebold & 

Zucc.) Endl.  

cipreste-do-japão, 

pinheiro-azul 
árv   c 

 

Cryptomeria japonica (Thunb. ex 

L.f.) D.Don  

cedro-japonês, 

pinheiro-vermelho 
avt   c 

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) 

Hook.  

cuningâmia, 

pinheiro-chinês 
árv   c 

Cupressus lusitanica Mill. cedro-de-bussaco árv   c 

Cupressus macnabiana A.Murray 

bis  
  árv   c 

Cupressus sempervirens L. cipreste-italiano árv   c 

Platycladus orientalis (L.) Franco 

tuia-do-oriente, 

árvore-da-vida-

chinesa 

árv   c 

Thuja occidentalis L.  
tuia-maçã, tuia-do-

canadá 
árv   c 

GINKGOACEAE  Ginkgo biloba L.  ginkgo árv   c 

PINACEAE  

Cedrus deodara (Roxb. ex G.Don) 

G.Don  
cedro-do-himalaia árv   c 

Pinus elliottii Engelm.  
pínus, pinheiro-

americano 
árv   s 

Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl.  pinheiro-ovo árv   c 

Pinus thunbergii Parl. pinheiro-preto avt   c 

PODOCARPACEAE  
Podocarpus lambertii Klotzsch ex 

Endl.  
pinheiro-bravo árv   c 

Fonte: Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA (2018): Parque Aclimação; Parque Ecol. Profa. Lydia Natalizio Diogo; Parque Ibirapuera; 

Parque do Carmo e Pq. Linear da Integração - Zilda Arns. 

 

Legenda: Hábito: árv - árvore; avt - arvoreta; arb - arbusto; pu - palmeira estipe único. Status de conservação: VU - vulnerável; EN - em perigo; 

BR para Brasil (Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (Resolução SMA nº 57, de 5 de junho de 

2016). Origem: n: nativa no município de São Paulo; c: exótica cultivada; s: exótica subespontânea. 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

Áreas especialmente protegidas 

O planejamento ambiental de áreas verdes em São Paulo é estruturado em planos, programas e 

projetos. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014) contém a política de áreas verdes, que 

define objetivos, diretrizes e ações estratégicas para assegurar a ampliação do Sistema de Áreas 

Verdes do Município e sua adequada manutenção.  
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Os primeiros planos de áreas verdes para o município de São Paulo datam dos anos de 1967 e 

1969, nos quais se categorizava as áreas verdes como de recreação. Em 1984, o Plano Diretor 

indicava que já não havia mais áreas para a instalação de parques urbanos, e assim, em 2002, o 

Plano Diretor Estratégico estabeleceu a política de ampliar as áreas verdes para melhorar o índice 

de área verde por habitante.  

Entre 2005 e 2010, o balanço municipal apontou um acréscimo de 100% em número de parques 

municipais (de 34 para 67), em que todas as 31 subprefeituras e os 96 distritos da cidade 

possuíam um parque implantado, em implantação ou em projeto (MELLO-THÉRY, 2011).  

O atual Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014) definiu 

que o Sistema de Áreas Protegidas, de Áreas Verdes e de Espaços Livres se constitui como áreas 

prestadoras de serviços ambientais ao município, compreendendo as terras indígenas, as diversas 

tipologias de parques, de logradouros públicos, de espaços vegetados e de espaços não ocupados 

por edificação coberta, de propriedade pública ou particular. O conjunto dessas áreas é 

considerado de interesse público para o cumprimento de funcionalidades ecológicas, 

paisagísticas, produtivas, urbanísticas, de lazer e de sociabilidade. 

Para organizar e estruturar esse Sistema, o PDE estabeleceu como ação prioritária a elaboração 

do Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres -PLANPAVEL (Portaria 

SVMA n° 63, de 9 de novembro de 2018), além da formulação do Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, do Plano Municipal 

de Arborização Urbana e do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), já concluído. Esses 

quatro “planos verdes” constituem-se em relevantes instrumentos de planejamento e gestão de 

sustentabilidade da cidade de São Paulo. 

✓ Sistema de Áreas Verdes do Município de São Paulo 

Entre os objetivos do PLANPAVEL está a definição de uma política de provisão de áreas verdes 

e espaços livres públicos e de uma política de proteção do patrimônio ambiental da cidade, que 

se conecta com significativos remanescentes de vegetação da Região Metropolitana de São 

Paulo. A sua formulação consta como uma das linhas de ação do Eixo Meio Ambiente do 

Programa de Metas 2017-2020. 

O PLANPAVEL estabelece os seguintes conceitos:  

 Áreas Protegidas: áreas definidas geograficamente, destinadas ou regulamentadas para 

alcançar objetivos específicos de conservação; 

 Áreas Verdes: conjunto de áreas interurbanas com cobertura vegetal, arbórea (nativa e 

introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas), que desempenhem função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 

ambiental da cidade; 

 Espaços Livres: todo espaço não ocupado por um volume edificado, 

independentemente do uso, acessível às pessoas, qualificado por sua condição de não 

confinamento. 
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As áreas verdes particulares também estão sujeitas à política de gestão, como as Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável. O PLANPAVEL considera ainda, as Áreas de Preservação 

Permanente inseridas em imóveis privados; espaços livres e áreas verdes de instituições e serviços 

privados de educação, saúde, cultura, lazer, abastecimento, saneamento, transporte, 

comunicação, segurança e cemitérios; espaços livres e áreas verdes com vegetação nativa em 

estágio avançado em imóveis residenciais e não residenciais isolados; espaços livres e áreas 

verdes com vegetação nativa em estágio avançado em imóveis residenciais e não residenciais em 

condomínios; clubes de campo; clubes esportivos sociais; cemitérios particulares; sítios, chácaras 

e propriedades agrícolas. 

✓ Planos Regionais Estratégicos das Prefeituras Regionais 

Os Planos Regionais podem indicar áreas com maior demanda por áreas verdes e parques, 

propor melhores conexões entre esses remanescentes florestais, e ainda propor a qualificação de 

ruas e praças.  

A AII-Área de Influência Indireta, bacia do córrego da Mooca, está predominantemente inserida 

na Subprefeitura da Vila Prudente, entretanto, as cabeceiras do córrego da Mooca encontram-

se na Subprefeitura de Sapopemba. A seguir é apresentada a situação das áreas verdes nestas 

subprefeituras: 

Vila Prudente 

Segundo o Plano Regional da Subprefeitura de Vila Prudente, os índices de cobertura vegetal 

(5,4 m²/hab) e áreas verdes públicas (1,5 m²/hab) da região são considerados baixos em relação 

à média do município e da região leste. Do ponto de vista socioambiental, é classificada com 

baixíssima presença de cobertura vegetal em áreas de ocupação urbana consolidada e boa 

infraestrutura urbana.  

Algumas das poucas áreas de vegetação significativa são resquícios de antigas áreas industriais, 

como a das Linhas Correntes e Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo; e o Parque Ecológico 

Lydia Natalizio Diogo. Dentre os desafios ambientais dessa subprefeitura, estão: aumentar a 

oferta de áreas verdes públicas no território, qualificar as praças e parques existentes e qualificar 

as vias urbanas com projetos de arborização nas calçadas e/ou canteiros.  

No mapa de uso e ocupação do solo gerado para a região merece destaque as áreas incluídas 

na Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM, de acordo com a Lei 16.402, de 22 de março 

de 2016 (Figura 7.3.4). 
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Figura 7.3.4 - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da Subprefeitura de Vila Prudente 

Fonte: Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Quadro Analítico - Vila Prudente (dezembro/2016). 
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Sapopemba 

De acordo com o Plano Regional da Subprefeitura de Sapopemba, o índice de cobertura vegetal 

(2,5m²/hab), é considerada baixa em relação às médias do município, e menos da metade do 

índice apresentado na Subprefeirura de Vila Prudente.  

Entre os desafios sociais e ambientais da região, está à compatibilização do atendimento 

habitacional para famílias em situações precárias de moradia e a promoção da qualidade urbana 

e ambiental dos córregos, áreas verdes e encostas, com a implantação da infraestrutura de 

saneamento ambiental, proteção e ampliação das áreas verdes e espaços livres e de lazer.  

No mapa de uso e ocupação do solo gerado para a região merecem destaque as áreas incluídas 

na Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM, de acordo com a Lei 16.402, de 22 de março 

de 2016 (Figura 7.3.5). 

Diante das grandes mudanças ocorridas no uso da terra (removendo a vegetação nativa, 

aterrando e drenando áreas úmidas, mudando cursos dos rios, canalizando e retificando 

meandros, adensando, verticalizando, dentre outros), poucas áreas ainda restam com 

características naturais relevantes para a conservação e uso social. 

Os parques urbanos, além de importantes espaços de recreação, esportes, lazer, cultura e 

promover melhoria na qualidade de vida, apresentam potencial de contribuir para a 

biodiversidade regional. A existência de áreas verdes urbanas como abrigo de espécies arbóreas 

pode aumentar a capacidade dessa paisagem urbana nos fluxos biológicos e, de contribuir para 

a conservação genética da biodiversidade, desde que elas contenham espécies nativas.  

Na Área de Influência Indireta do empreendimento existem poucos remanescentes urbanos com 

vegetação florestal, entre eles estão o Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalizio 

Diogo, criado pela Lei n° 12.139/1996 como Parque Ecológico de Vila Prudente e renomeado 

através do Decreto n° 45.655/2004; e o Parque Linear da Integração - Zilda Arns, como ilustra 

a (Figura 7.3.6).  

O Parque Ecológico de Vila Prudente, com uma área de 60 mil m², foi criado em uma região 

altamente adensada e carente de áreas verdes. E o Parque Linear da Integração - Zilda Arns, ao 

mesmo tempo em que busca ampliar a área verde da região, visa melhorar a qualidade de vida 

da população e evitar problemas com o escoamento da água em época de chuvas. 
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Figura 7.3.5 - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da Subprefeitura de Sapopemba 

Fonte: Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Quadro Analítico - Sapopemba (dezembro/2016). 
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Figura 7.3.6 - Vegetação e Áreas Especialmente Protegidas na AII do empreendimento
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Além do Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalizio Diogo (Parque Ecológico de Vila 

Prudente) e do Parque Linear da Integração - Zilda Arns está em planejamento, a implementação 

de mais duas unidades de conservação na AII, são eles: o Parque Municipal São Lucas / Linhas 

Corrente e o Parque Municipal Avenida Vila Ema (Figura 7.3.6). 

7.3.1.3 Remanescentes florestais e relações de continuidade e níveis de fragmentação 

A redução da área e a mudança na forma de trechos florestais, causados pela fragmentação 

florestal, proporcionam ainda, mudanças microclimáticas, que segundo o Atlas do Município de 

São Paulo realizado em junho de 2002, na região da AII do empreendimento a temperatura da 

superfície encontrava-se entre 29,5° a 30,5° C (Figura 7.3.7). Essa mudança no microclima pode 

favorecer o estabelecimento de espécies pioneiras oportunistas, que levam a um declínio na 

riqueza e diversidade de fragmentos florestais (TURNER & CORLETT, 1996). Nesse contexto, a 

urbanização intensifica essas modificações e torna suas implicações ainda mais graves, podendo 

levar, inclusive, a processos de extinções biológicas (PECCININI & PIVELLO, 2002). 

Além dessas funcionalidades podem-se citar outras desempenhadas pela vegetação na cidade, 

como a estabilização de determinadas superfícies, obstáculo contra o vento, proteção da 

qualidade da água, filtração do ar, equilíbrio do índice de umidade, diminuição da poeira em 

suspensão, redução dos ruídos, interação entre as atividades humanas e o meio ambiente, 

fornecimento de alimentos, proteção das nascentes e mananciais, organização e composição de 

espaços no desenvolvimento das atividades humanas, valorização visual e ornamental, segurança 

nas calçadas, recreação, quebra da monotonia visual das cidades, cores relaxantes, 

estabelecimento de uma escala intermediária entre a humana e a construída, caracterização e 

sinalização de espaços, etc. 

A conservação da biodiversidade em fragmentos florestais é afetada pelo histórico de 

perturbações, tamanho, grau de isolamento, vizinhança e formato do fragmento. Esses fatores 

podem apresentar relações estreitas com fenômenos biológicos que afetam a natalidade e 

mortalidade de plantas, como por exemplo, o efeito de borda, a deriva genética e as interações 

animal-planta (VIANA et al., 1992; VIANA et al., 1997 apud BASILE, 2006). 

No estudo da fragmentação florestal, pode-se dizer que cada unidade fisionômica que compõe 

a paisagem pode ser caracterizada por sua permeabilidade aos fluxos biológicos, portanto quanto 

mais permeáveis às unidades da matriz (fisionomia predominante), maior a conectividade da 

paisagem.  

As áreas urbanas são pouco permeáveis a esse fluxo e uma forma de torná-las mais permeáveis 

seria promover a conectividade no âmbito da matriz, ou seja, no contexto de uma paisagem que 

engloba nichos de comunidades e habitats nativos, que podem ser os Parques Urbanos, as Praças 

Públicas e as demais áreas verdes que integram o Sistema de Áreas Verdes do Município de São 

Paulo (PDE - Lei Municipal 16.050/14), incentivando a conexão e a recuperação inclusive dos 

fundos de vale e das drenagens existentes no município. 
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Figura 7.3.7 - Temperatura da superfície na AII 
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Como dito anteriormente, não foram observados remanescentes florestais relevantes na AII do 

empreendimento (Figura 7.3.8) Contudo, a possibilidade de conectividade ocorre através da 

vegetação presente em parques, praças e áreas particulares, sobretudo nas seguintes áreas: Praça 

Alcides Franco de Lima (Foto 7.3.1 e Foto 7.3.2), Praça Pedro Paulo Corrêa (Foto 7.3.3 e Foto 

7.3.4), Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba (Foto 7.3.5 e Foto 7.3.6), Parque Municipal 

Avenida Vila Ema (fechado para visitação - Foto 7.3.7 e Foto 7.3.8), Praça Vila Graciosa (Foto 

7.3.9 e Foto 7.3.10), Praça Dr. Adail Nunes da Silva (Foto 7.3.11 e Foto 7.3.12), Clube da 

Comunidade (Foto 7.3.13 e Foto 7.3.14) e a E. E. Prof.º Américo de Moura (Foto 7.3.15 e Foto 

7.3.16). 
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Figura 7.3.8 - Áreas verdes presentes na AII 
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Foto 7.3.1 - Vista da vegetação na Praça Alcides Franco de Lima. 

 

Foto 7.3.2 - Outro ângulo da vegetação na Praça Alcides Franco de Lima. 
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Foto 7.3.3 - Vista da vegetação na Praça Pedro Paulo Corrêa. 

 

Foto 7.3.4 - Outro ângulo da vegetação na Praça Pedro Paulo Corrêa. 
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Foto 7.3.5 - Vista da vegetação na Subprefeitura Vila Prudente 

 

Foto 7.3.6 - Detalhe da vegetação no interior da Subprefeitura Vila Prudente. 
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Foto 7.3.7 - Vista da vegetação no Parque Municipal Avenida Vila Ema (fechado para visitação). 

 

Foto 7.3.8 - Outro ângulo da vegetação no Parque Municipal Avenida Vila Ema (fechado para visitação). 
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Foto 7.3.9 - Vista da vegetação na Praça Vila Graciosa. 

 

Foto 7.3.10 - Outro ângulo da vegetação na Praça Vila Graciosa. 
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Foto 7.3.11 - Vista da vegetação na Praça Dr. Adail Nunes da Silva. 

 

Foto 7.3.12 - Outro ângulo da vegetação na Praça Dr. Adail Nunes da Silva. 
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Foto 7.3.13 - Vista da vegetação no Clube da Comunidade. 

 

Foto 7.3.14 - Outro ângulo da vegetação no Clube da Comunidade. 
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Foto 7.3.15 - Vista da vegetação na E. E. Prof.º Américo de Moura. 

 

Foto 7.3.16 - Outro ângulo da vegetação na E. E. Prof.º Américo de Moura. 
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Nessas áreas predominam espécies nativas arbóreas como a Schinus terebinthifolia (aroeira-

pimenteira), o Syagrus romanzoffiana (jerivá), o Centrolobium tomentosum (araribá), a Hymenaea 

courbaril (jatobá), o Inga vera (ingá-banana), a Poincianella pluviosa (sibipiruna), o Schizolobium 

parahyba (guapuruvu), a Senna macranthera (manduirana), a Pleroma granulosum (quaresmeira), 

o Psidium guajava (goiabeira), a Cecropia pachystachya (embaúba), o Solanum granulosoleprosum 

(fumo-bravo), a Alchornea sidifolia (tapiá), a Libidibia ferrea (pau-ferro), a Erythrina speciosa 

(suinã), a Lafoensia glyptocarpa (dedaleiro), a Ceiba speciosa (paineira), a Pleroma mutabile 

(manacá-da-serra), a Cedrela fissilis (cedro-rosa). E as exóticas, Eriobotrya japonica (nespereira), 

Murraya paniculata (falsa-murta), Mangifera indica (mangueira), Plumeria rubra (jasmim-manga), 

Archontophoenix cunninghamiana (palmeira-seafórtia), Jacaranda mimosifolia (jacarandá-

mimoso), Spathodea campanulata (espatódea), Tecoma stans (ipê-de-jardim), Persea americana 

(abacateiro), Ficus benjamina (figueira-benjamina), Melia azedarach (cinamomo), Morus nigra 

(amoreira) e os eucaliptos (Eucalyptus robusta, E. grandis e E. citriodora). 

7.3.1.4 Fauna associada à vegetação  

A urbanização pode ser classificada como um aumento da habitação humana, associada com o 

aumento do consumo de energia e extensiva modificação da paisagem, criando um sistema que 

não usa os mesmos recursos do sistema que existia antes desse processo (MCDONNELL; 

PICKETT, 1990).  

Esse processo de urbanização envolve mudanças na paisagem, modificações do solo, mudanças 

climáticas e perda de biodiversidade, resultando em um novo e distinto ecossistema (PICKETT et 

al., 2011). Esse novo ambiente cria habitats favoráveis a poucas espécies adaptadas, muito delas 

não nativas, que substituem as espécies nativas e promove homogeneização biótica em 

diferentes escalas espaciais (MCKINNEY, 2006; BENINDE et al., 2015; DALLIMER et al., 2015). 

O aumento da urbanização afeta a riqueza de espécies, que pode aumentar ou diminuir 

dependendo de variáveis como o grupo taxonômico, a escala espacial da análise e a intensidade 

da urbanização. Não obstante, McKinney (2008) revisou 105 estudos sobre o efeito da 

urbanização em espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, invertebrados e plantas. Para todos os 

grupos, a riqueza de espécies tende a ser reduzida em áreas de extrema urbanização, porém, os 

efeitos de níveis moderados de urbanização variam significativamente entre grupos. 

As pressões antropogênicas que os ambientes urbanos exercem podem gerar mudanças 

fisiológicas nas espécies, podendo levar ao declínio das populações e mesmo extinção local de 

espécies mais sensíveis (CHÁVEZ-ZICHINELLI et al., 2013). Processos como dispersão e 

reprodução em um mosaico urbano dependem do grau de tolerância aos diferentes ambientes 

formados, onde espécies mais tolerantes podem vir a ocupar um variado número de ambientes, 

enquanto que espécies mais sensíveis podem ficar restritas a ambientes específicos. Esses 

processos são dinâmicos e a comunidade da fauna está sujeita a uma série de eventos como 

invasões, recolonizações e extinções locais (ACCORDI, 2001).  
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Entretanto, cidades não são ambientes homogêneos e a presença da fauna está relacionada ao 

gradiente de urbanização. Dessa forma, em áreas urbanas, a distribuição da fauna está modulada 

às características locais do ambiente, geralmente relacionadas ao grau de urbanização de cada 

região (PICKETT et al., 2011; ARONSON et al., 2014).  

Os fatores que determinam quais espécies podem coexistir em ambientes urbanos incluem: a 

presença e o tamanho dos remanescentes de vegetação nativa (EMLEN, 1974; GAVARESKI, 

1976; CATTERALL et al., 1991); a competição com espécies exóticas com histórico mais longo 

de coabitação humana (MAJOR et al., 1996); alterações na assembleia de predadores (PATON, 

1990); a estrutura e os atributos florísticos da vegetação plantada (não nativa) (TWEIT; TWEIT, 

1986; GREEN et al., 1989); e a alimentação suplementar gerada por seres humanos 

(BRITTINGHAM, 1990; MAJOR et al., 1996). 

Nesse contexto, áreas urbanas verdes ocupam um papel importante na manutenção da fauna, 

mesmo que não sejam suficientes para abrigar todas as espécies, essas áreas formam “ilhas” e 

corredores que servem como abrigo, área de descanso, de nidificação e fonte de alimentação 

para a fauna silvestre (MATARAZZO-NEUBERGER, 1995, ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1996).  

Ainda, nesses ecossistemas dominados pela atividade antrópica, a biodiversidade exerce um 

papel importante na saúde e no bem-estar humano, sendo que o seu aumento pode ter um 

impacto positivo na qualidade de vida e educação dos cidadãos (ALHO, 2012). 

✓ Avifauna 

As aves são o grupo de vertebrados terrestres com maior número de espécies no planeta, 

ocupando um inigualável número de ambientes (BRANDES, 2008), onde desempenham 

variados serviços ao ecossistema como: controle de pestes, polinização, dispersão de sementes, 

limpeza de carniças e reciclagem de nutrientes, contribuindo de forma significativa ao equilíbrio 

ecológico (WHELAN et al., 2015). Também, são um dos grupos de animais mais distintos e bem 

estudados em termos de biologia, ecologia, comportamento, distribuição geográfica e 

conservação, além de serem excelentes bioindicadores (VERNER, 1981; MORRINSON, 1986; 

STOTZ et al., 1996). 

O fato de possuírem diferentes níveis de sensibilidade a alterações do seu habitat (STOTZ et al., 

1996), faz com que a estrutura e a composição de uma comunidade de aves sofram mudanças 

quando ocorre alguma alteração no ambiente, seja ela natural ou provocada por atividades 

humanas (ALEIXO, 1999). Ou seja, a assembleia de aves varia em relação à riqueza e abundância 

de acordo com o ambiente considerado, e mais ainda, algumas espécies tornam-se abundantes 

enquanto outras tornam-se escassas em ambientes alterados pelo homem (DONATELLI et al., 

2007), o que as torna, portanto, excelentes indicadores de mudanças e tensões no ecossistema 

urbano (SAVARD; FALLS, 1982, CLERGEAU et al., 1998). 

As aves são parte significativa da fauna urbana ocupando lugar de destaque nas pesquisas 

referentes ao ecossistema urbano (TOLEDO et al., 2012). Não obstante, o número de estudos 

com aves em ambientes urbanos vem crescendo nos últimos anos, com um aumento significativo 
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nos estudos realizados no Brasil (MITCHEL, 1957; ANJOS; LAROCA, 1989; ANJOS, 1990; 

MATARAZZO-NEUBERGER, 1992; 1995; ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1995; GRILLO; BENCKE, 

1995; KRÜGEL; ANJOS, 2000; WILLIS, 2000; ACCORDI, 2001; GIMENES; ANJOS, 2003; 

SOARES, 2004; FONTANA, 2005; LIRA-FILHO; MEDEIROS, 2006; LOPES; ANJOS, 2006; 

VALADÃO et al., 2006; TOLEDO, 2007; TORGA et al., 2007; ALEXANDRINO, 2010; 

BONANÇA; BEIG, 2010; SANTOS; CADEMARTORI, 2010; SILVA; MARTINELLI, 2011; SACCO, 

et al., 2013; SILVA et al., 2014; MORAES, 2016; ALMEIDA; CÂNDIDO-JÚNIOR, 2017).  

De forma geral, os efeitos da urbanização nas populações e comunidades de aves nativas 

apontam que:  

✓ as comunidades de aves urbanas em diferentes habitats mostram diferenças mais profundas 

em áreas menos alteradas do que em áreas alteradas (BLAIR, 2001);  

✓ a urbanização tende a favorecer espécies generalistas quanto à escolha de hábitats e 

alimentação (WILLIS, 2000; ACCORDI, 2001; FONTANA, 2005);  

✓ a intensificação da urbanização aumenta a biomassa de aves e causa uma diminuição da 

riqueza (CHACE; WALSH, 2006);  

✓ o número total de espécies de aves diminui significativamente de áreas suburbanas e 

periurbanas para setores centrais das cidades (CLERGEAU et al., 2006). 

Além da densidade de árvores, diversas outras atividades antropogênicas podem afetar o 

estabelecimento das aves em ambientes urbanos, das quais o ruído parece ser um dos maiores 

moduladores da presença delas nesses ambientes (ORTEGA-ÁLVAREZ; MACGREGOR-FORS 

2009, FONTANA et al., 2011). Entre os efeitos do ruído estão a criação de pressão seletiva nas 

espécies de aves que usam sinais acústicos para alcançar sucesso reprodutivo, reduzindo as 

oportunidades para reprodução e contribuindo para o declínio da assembleia local 

(SLABBEKOORN; PEET, 2003) e a interferência na detecção de sinais de perigo elevando os 

níveis de estresse (SLABBEKOORN; RIPMEESTER, 2008). 

O Brasil é um dos países com maior diversidade de aves do mundo com 1.919 espécies 

registradas até o momento (PIACENTINI et al., 2015). A maioria dessas espécies de aves está 

distribuída em cinco grandes regiões naturais: Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, Cerrado e 

Pantanal (SILVA et al., 2003). O estado de São Paulo possui cerca e 793 espécies de aves 

(SILVEIRA; UEZO, 2011), das quais, entre espécies e subespécies, 160 encontram-se ameaçadas 

(SMA, 2018), o que torna o estado brasileiro com maior número de espécies ameaçadas 

(BRESSAN et. al. 2009).  

Já a cidade de São Paulo abriga 464 espécies, distribuídas nas 140 áreas verdes e corpos hídricos 

do município (SVMA, 2018a), ou seja, quase 60% da avifauna presente no estado pode ser 

observada na cidade de São Paulo. Apesar das áreas com maior riqueza de espécies estarem 

concentradas em regiões periurbanas da cidade, como por exemplo no Parque Estadual da Serra 

do Mar (Estação Evangelista de Souza e Núcleo Curucutu com 262 e 137 espécies, 

respectivamente), na Fazenda Castanheira no Grajaú com 199, no Parque Municipal da Cratera 



-208- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

de Colônia na região de Parelheiros com 180 e no Parque Linear Nove de Julho na Cidade Dutra 

com 172 espécies; parques situados em ambientes urbanizados, com maior extensão e com 

grande diversidade de ambientes (ex. remanescentes florestais nativos, ambientes aquáticos), 

como o Parque Municipal Ibirapuera com 197 espécies e o Parque Municipal Burle Max com 

93 espécies, também podem abrigar uma alta riqueza de aves. 

Para a caracterização da avifauna de provável ocorrência na Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento foi realizado levantamento bibliográfico a partir de buscas em bases de dados 

(Scielo, Google Scholar) e no Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo, realizado 

pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, por levantamentos da avifauna 

realizados na bacia do córrego da Mooca e seu entorno direto. 

A partir das buscas foram encontrados dois estudos para a AII: a lista preliminar da fauna silvestre 

do Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalízio Diogo - Vila Prudente (SVMA, 2018b) 

e a lista preliminar da fauna silvestre do Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador 

- CERET (SVMA, 2018c), ambos realizados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA, 2018a). 

No Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalízio Diogo foram registradas 25 espécies 

e no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador, doravante CERET, 48 espécies, 

num total de 52 espécies. O Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalízio Diogo é 

vizinho do empreendimento e parte do parque está inserida na AID do mesmo. O CERET, apesar 

de estar fora dos limites da bacia do córrego da Mooca, foi incluído pela proximidade com a AII 

(cerca de 800 metros). 

Para corroborar os dados primários foi feita uma lista secundária com levantamento bibliográfico 

das espécies de aves ocorrentes na AII do empreendimento (Quadro 7.3.2).  

Nos dois trabalhos utilizados (SVMA, 2018b; 2018c) foram compiladas 52 espécies de aves 

distribuídas em 11 ordens e 23 famílias. A Ordem dos Passeriformes com 56% (n=29) das 

espécies foi a que apresentou maior riqueza (Gráfico 7.3.1). Já em relação a família a Tyrannidae 

com 17% (n=9) foi a mais significativa, seguida da Thraupidae com 13% (n=7) e Columbidae e 

Falconidae com 8% cada (n=4) (Gráfico 7.3.2).  
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Gráfico 7.3.1 – Proporção das ordens de aves registradas por meio dos dados secundários para a AII 

 

 

Gráfico 7.3.2 – Proporção das famílias de aves registradas por meio dos dados secundários para a AII 

Nenhuma espécie consta nas listas de espécies ameaçadas consultadas (ICMBIO/MMA, 2018; 

São Paulo, 2018; IUCN, 2020). Por outro lado, 12 espécies constam no apêndice II do CITES, 

que lista as espécies que atualmente não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu 

comércio ilegal (CITES, UNEP-WCMC, 2017), das quais todas as espécies registradas das famílias 

Accipitridae (n=1), Stringidae (n=2), Trochilidae (n=2), Falconidae (n=4) e Psittacidae (n=3) 
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(Quadro 7.3.2). Ainda, 15 espécies (29%) são de interesse econômico, sendo que três sofrem 

pressão de caça (potencial cinegético) – Família Columbidae, e 12 sofrem pressão do tráfico e 

captura ilegal (xerimbabo), como a maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis), o periquitão 

(Psittacara leucophthalmus), e o cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana) (Quadro 7.3.2).  

Das 52 espécies compiladas, duas são endêmicas da Mata Atlântica, o periquito-verde (Brotogeris 

tirica), registrado nos dois estudos consultados (SVMA, 2018b; 2018c), e o arredio-pálido 

(Cranioleuca pallida), registrado no levantamento do Parque da Vila Prudente (SVMA, 2018b). 

Ambas as espécies também são endêmicas do Brasil (PIACENTINI et al., 2015). Outras duas 

espécies são exóticas para o Brasil, o pardal (Passer domesticus), originário do Oriente Médio, e 

o pombo-doméstico (Columba livia), originária da Eurásia e África (SICK, 1997). As duas espécies 

foram registradas nos dois levantamentos consultados (Quadro 7.3.2). 

Outras seis espécies, apesar de ocorrerem em território brasileiro, são consideradas invasoras na 

cidade de São Paulo. Essas invasões ocorreram por aumento da área de distribuição dessas 

espécies, devido ao desmatamento (Patagioenas picazuro; Zenaida auriculata; Fluvicola nengeta) 

e/ou também por solturas e fugas de cativeiros (Diopsittaca nobilis; Paroaria coronata; Paroaria 

dominicana) (Quadro 7.3.2). 

Uma característica importante da ecologia das aves é a migração. Na América do Sul, as aves 

migratórias são divididas em dois grupos: os migrantes setentrionais (Neárticas), que se deslocam 

do Hemisfério Norte em direção ao Hemisfério Sul; e os migrantes meridionais (Austrais) que se 

deslocam para o norte a partir do hemisfério sul, havendo dentro do continente diversas 

migrações a partir da parte meridional em direção ao norte (SICK, 1983).  

Alguns desses migrantes, ao contrário dos setentrionais, ocorrem totalmente ou quase totalmente 

dentro do território nacional. Entretanto, muitas dessas migrações não são totalmente entendidas, 

sendo que em algumas espécies a migração não ocorre em toda a população. De forma geral, 

essas espécies chegam a partir do final de agosto e permanecem até o final de março, quando 

migram para invernarem em latitudes menores, normalmente na Amazônia. Nos dados 

secundários não constam migrantes setentrionais. No entanto, duas espécies são migrantes 

meridionais; o andorinhão-do-temporal (Chaetura meridionalis) e o suiriri (Tyrannus 

melancholicus).  

No suiriri (T. melancholicus) a migração não ocorre em toda a população e podem ser registrados 

em todas as regiões do Brasil durante o ano todo, mas na região sudeste são mais abundantes 

entre setembro e abril (SOMENZARI et al., 2018). No andorinhão-do-temporal (C. meridionalis) 

a migração ocorre em toda a população. Essa espécie se reproduz na Bolívia, Brasil, Paraguai e 

Argentina e migra para o Panamá, norte da Colômbia, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa 

durante o inverno (SOMENZARI et al., 2018). Em São Paulo se reproduz entre setembro e março, 

quando migra para latitudes menores onde permanece até agosto (ALEIXO; GALETTI, 1997). 
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Outras oito espécies são consideradas nômades e realizam movimentos sem um padrão definido, 

como a avoante (Zenaida auriculata) e o alegrinho (Serpophaga subcristata) (Quadro 7.3.2). Tais 

deslocamentos podem estar associados à sazonalidade de recursos hídricos, tróficos (tais como 

florações e frutificações), ou de dormitório, que incluem movimentos regionais, locais ou parciais 

(SICK, 1983). 

QUADRO 7.3.2 - AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS SECUNDÁRIOS PARA A AII DO 

EMPREENDIMENTO 

TÁXON NOME POPULAR DADOS STATUS AMEAÇA GUILDA S/D 

Ordem Cathartiformes       

Família Cathartidae       

Coragyps atratus  urubu 2   Det B, I 

Ordem Accipitriformes       

Família Accipitridae       

Rupornis magnirostris  gavião-carijó 1  II Car B, I 

Ordem Charadriiformes       

Família Charadriidae       

Vanellus chilensis  quero-quero 1, 2 N  Ins B, I 

Ordem Columbiformes       

Família Columbidae       

Columbina talpacoti  rolinha 1, 2  CI Gra B, I 

Columba livia  pombo-doméstico 1, 2 EX  Oni B, I 

Patagioenas picazuro  asa-branca 1, 2 IV CI Gra M, S 

Zenaida auriculata  avoante 2 N, IV CI Gra B, I 

Ordem Cuculiformes       

Família Cuculidae       

Crotophaga ani  anu-preto 1, 2   Oni B, I 

Guira guira  anu-branco 1, 2   Oni B, I 

Ordem Strigiformes       

Família Strigidae       

Megascops choliba  corujinha-do-mato 1, 2  II Car B, S 

Athene cunicularia  coruja-buraqueira 2  II Oni M, I 

Ordem Apodiformes       

Família Apodidae       

Chaetura meridionalis  
andorinhão-do-

temporal 
2 M  Ins B, S 

Família Trochilidae       

Eupetomena macroura  beija-flor-tesoura 1, 2  II Nec B, I 

Amazilia lactea  
beija-flor-de-peito-

azul 
2  II Nec B, S 

Ordem Piciformes       

Família Picidae       

Colaptes campestris  pica-pau-do-campo 1, 2   Ins B, I 

Dryocopus lineatus  
pica-pau-de-banda-

branca 
2   Ins B, S 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.2 - AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS SECUNDÁRIOS PARA A AII DO 

EMPREENDIMENTO 

TÁXON NOME POPULAR DADOS STATUS AMEAÇA GUILDA S/D 

Ordem Falconiformes       

Família Falconidae       

Caracara plancus  carcará 1, 2  II Car B, I 

Milvago chimachima  carrapateiro 2  II Car B, I 

Falco sparverius  quiriquiri 2  II Car B, I 

Falco femoralis  falcão-de-coleira 2  II Car B, I 

Ordem Psittaciformes       

Família Psittacidae       

Diopsittaca nobilis  maracanã-pequena 1, 2 IV II, XE Fru M, S 

Psittacara leucophthalmus  periquitão 2  II, XE Fru B, S 

Brotogeris tirica  periquito-verde 1, 2 BR, MA II, XE Fru B, D 

Ordem Passeriformes       

Família Dendrocolaptidae       

Lepidocolaptes 

angustirostris  
arapaçu-de-cerrado 2   Ins M, I 

Família Furnariidae       

Furnarius rufus  joão-de-barro 1, 2   Ins B, I 

Cranioleuca pallida  arredio-pálido 1 BR, MA  Ins M, D 

Família Rhynchocyclidae       

Todirostrum cinereum  ferreirinho-relógio 2   Ins B, S 

Família Tyrannidae       

Camptostoma obsoletum  risadinha 2   Ins B, I 

Serpophaga subcristata  alegrinho 1 N  Ins B, S 

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 1, 2   Ins B, I 

Machetornis rixosa  suiriri-cavaleiro 2 N  Ins B, I 

Myiozetetes similis  
bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
2 N  Ins B, S 

Tyrannus melancholicus  suiriri 2 M  Ins B, I 

Fluvicola nengeta  lavadeira-mascarada 2 IV  Ins B, I 

Xolmis cinereus  primavera 2   Ins B, I 

Xolmis velatus  noivinha-branca 2 N  Ins M, I 

Família Hirundinidae       

Pygochelidon cyanoleuca  
andorinha-pequena-

de-casa 
2 N  Ins B, I 

Família Troglodytidae       

Troglodytes musculus  corruíra 1, 2  XE Ins B, I 

Família Turdidae       

Turdus leucomelas  sabiá-branco 1, 2  XE Oni B, S 

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 1, 2  XE Oni B, I 

Turdus amaurochalinus  sabiá-poca 2 N XE Oni B, S 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.2 - AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS SECUNDÁRIOS PARA A AII DO 

EMPREENDIMENTO 

TÁXON NOME POPULAR DADOS STATUS AMEAÇA GUILDA S/D 

Família Mimidae       

Mimus saturninus  sabiá-do-campo 2   Oni B, I 

Família Passerellidae       

Zonotrichia capensis  tico-tico 1, 2  XE Gra B, I 

Família Icteridae       

Molothrus bonariensis  chupim 2  XE Oni B, I 

Família Thraupidae       

Paroaria coronata  cardeal 2 IV XE Gra B, I 

Paroaria dominicana  cardeal-do-nordeste 2 BR, IV XE Gra B, I 

Tangara sayaca  sanhaço-cinzento 1, 2   Oni B, S 

Tangara palmarum  
sanhaço-do-

coqueiro 
1   Oni B, S 

Sicalis flaveola  canário-da-terra 2  XE Gra B, I 

Coereba flaveola  cambacica 1, 2   Oni B, S 

Thlypopsis sordida  saí-canário 2   Oni B, S 

Família Passeridae       

Passer domesticus  pardal 1, 2 EX  Oni B, I 

Elaboração: Engecorps, 2020 

Legenda: Dados: 1 – SVMA, 2018b; 2 – SVMA, 2018c;  

Status: MA - Endêmica da Mata Atlântica; BR – Restrita ao Brasil; M - Migrante meridional; N – Nômade; IV – Invasora; EX - Exótica; Ameaça: 

II - apêndice do CITES, que lista as espécies que atualmente não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu comércio ilegal; CI - 

Espécies cinegéticas; XE - Espécies utilizadas como animal de estimação; Guilda: Car - Carnívoro; Det - Detrítivoro; Fru - Frugívoro; Gra - 

Granívoro; Ins - Insetívoro; Nec - Nectarívoro; Oni - Onívoro. S/D: S - Sensibilidade as alterações ambientais (Stotz et al., 1996); M – média; B 

- baixa/ D – Dependência de ambiente florestais (Silva 1995; Silva et al., 2003); D - Dependente; S - Semidependente; I - Independente. 

 

 

No que se refere à preferência alimentar das espécies os insetívoros foram os dominantes com 

37% (n=19), seguido dos onívoros com 27% (n=14), dos granívoros com 13% (n=7), dos 

carnívoros com 11% (n=6), dos frugívoros com 6% (n=3), dos nectarívoros com 4% (n=2) e dos 

detritívoros com 2% (n=1) (Gráfico 7.3.3).  
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Gráfico 7.3.3 – Proporção das espécies segundo a guilda alimentar das aves registradas por meio dos dados 

secundários para a AII do empreendimento 

 

Sobre o uso de habitat das espécies 65% (n=34) são independentes de ambientes florestais para 

a sobrevivência, 31% (n=16) são semidependentes e 4% (n=2) são dependentes de ambientes 

florestais (Gráfico 7.3.4). As espécies dependentes de ambientes florestais registradas foram as 

duas endêmicas do bioma Mata Atlântica; o periquito-verde (Brotogeris tirica) e o arredio-pálido 

(Cranioleuca pallida). 

 

Gráfico 7.3.4 – Proporção das espécies segundo a dependência de ambientes florestais das aves registradas 

por meio dos dados secundários para a AII do empreendimento 
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Em relação à sensibilidade das 52 espécies compiladas, 88% (n=46) possuem baixa sensibilidade 

às perturbações ambientais e 12% (n=6) possuem média sensibilidade (Gráfico 7.3.5). Não 

foram encontradas espécies com alta sensibilidade as perturbações ambientais. 

 

Gráfico 7.3.5 – Proporção das espécies segundo a sensibilidade as alterações ambientais das aves registradas 

por meio dos dados secundários para a AII do empreendimento 

 

A avifauna compilada para os dados secundários reflete o grau de alteração dos locais onde 

foram realizados os levantamentos. Tanto no Parque da Vila Prudente, como no CERET não 

existem remanescentes florestais significativos e a vegetação é formada por árvores isoladas e 

pequenos arvoredos sem estratificação vertical. Dessa forma, a avifauna existente é generalista 

em relação ao habitat, onde a maioria não depende de ambientes florestais para a sobrevivência 

e possui alta tolerância para permanecer em ambientes antropizados.  

Ainda, não foram registradas espécies aquáticas, provavelmente, devido à ausência de ambientes 

aquáticos nos dois locais. Não obstante, em toda a AII não existem remanescentes florestais 

significativos, tampouco ambientes aquáticos. 

Muitas das espécies listadas para os dados secundários se beneficiam do desmatamento, como 

a lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), o quero-quero (Vanellus chilensis), pombo-doméstico 

(Columba livia), a asa-branca (Patagioenas picazuro), a avoante (Zenaida auriculata), o joão-de-

barro (Furnarius rufus), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), entre outros. 

Por outro lado, o registro do arredio-pálido (Cranioleuca pallida) no Parque da Vila Prudente 

merece destaque. A espécie é endêmica da Mata Atlântica, dependente de ambientes florestais 

e possui média sensibilidade as alterações ambientais. 

  

Baixa

88%

Média

12%
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✓ Mastofauna 

Os mamíferos apresentam importante papel na estrutura das comunidades da biota, em especial 

nas inter-relações e no equilíbrio dinâmico das espécies (REIS et al., 2011). Os efeitos 

ocasionados pelas mudanças na composição da comunidade animal se refletem em alterações 

na estrutura e na dinâmica da floresta, tornando crítico o restabelecimento de muitas espécies 

vegetais (PERES, 1990; REDFORD, 1997; CULLEN JR. et al., 2001). De modo geral, são 

considerados bons indicadores do grau de conservação dos ambientes, sendo um dos principais 

grupos utilizados em inventários e monitoramentos de fauna (UMETSU; PARDINI, 2007). 

Em ambientes urbanos, mamíferos se adaptam de maneiras distintas às alterações antrópicas, 

sendo que no geral apenas poucas espécies estabelecem populações em hábitats urbanizados 

(HARRIS; YALDEN, 2003).  

Um dos piores efeitos da urbanização de áreas naturais para a fauna é a fragmentação de hábitats 

e consequentemente o aumento de bordas. A fragmentação altera a riqueza de espécies e 

densidades populacionais de diferentes maneiras, sendo que algumas espécies são prejudicadas, 

enquanto outras são beneficiadas (BAKER et al., 2003). No caso de mamíferos de grande porte, 

a fragmentação deixa áreas que podem ser pequenas demais para manter uma população viável 

ou insuficiente para o território de um indivíduo (CROOKS, 2002; TIGAS et al., 2002). Da mesma 

forma que na maioria dos grupos da fauna, o número de espécies de mamíferos não nativos 

aumenta em áreas centrais mais intensamente urbanizadas (MACKIN-ROGALSKA et al., 1988). 

Não obstante, em centros urbanos as espécies exóticas de roedores são as mais abundantes, 

como o camundongo (Mus musculus), a ratazana (Rattus norvegicus) e o rato-de-telhado (Rattus 

rattus). 

Os mamíferos constituem um dos grupos mais complexos do reino animal, reunindo 

características que possibilitam a ocupação de uma grande variedade de nichos, tanto nos 

ambientes aquáticos quanto nos terrestres (EISENBERG; REDFORD, 1999).  

Entre os mamíferos terrestres, os pequenos mamíferos são representados pelos roedores e 

marsupiais com peso inferior a 1 kg e que utilizam recursos similares (VOSS; EMMONS, 1996). 

Esse grupo participa da cadeia trófica, da dispersão de espécies vegetais, servem como presa para 

os predadores e contribuem para a manutenção do equilíbrio populacional de espécies de 

menor porte (invertebrados, outros mamíferos, répteis e aves) (GRANZINOLLI; MOTTA JUNIOR, 

2006). 

Os primatas possuem altas taxas de endemismos e são espécies com restrições de habitat e 

possuem hábito exclusivamente florestal (COSTA et al., 2005). Por outro lado, ao contrário dos 

primatas e dos pequenos mamíferos, os mamíferos de médio e grande porte, possuem amplas 

distribuições geográficas e ocupam uma grande variedade de habitats, de florestas úmidas a 

vegetações abertas ocorrendo na maioria dos casos por todo o Brasil. Para essas espécies, a 

importância ecológica não está relacionada com distribuições geográficas restritas, mas sim com 

a função ecológica que desempenham no ambiente. 
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O Brasil abriga a maior diversidade de mamíferos do mundo (COSTA et al., 2005) com 701 

espécies conhecidas até o momento, das quais 30% são endêmicas do País (PAGLIA et. al., 

2012). Segundo a Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre (SVMA, 

2018a) na cidade de São Paulo já foram registradas 106 espécies distribuídas em 107 parques e 

áreas verdes do município.  

Para a caracterização da mastofauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento foi realizado levantamento bibliográfico a partir de buscas em bases de dados 

(Scielo, Google Scholar) e no Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo, realizado 

pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, por levantamentos da mastofauna 

realizados na bacia do córrego da Mooca e seu entorno direto. 

A partir do levantamento de dados realizado foi identificado um estudo na AII do 

empreendimento, a lista preliminar da fauna silvestre do Parque Municipal Ecológico Professora 

Lydia Natalízio Diogo - Vila Prudente, realizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA, 2018b). 

Na compilação de dados secundários da mastofauna foi encontrada uma espécie na AII do 

empreendimento (SVMA, 2018b), o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), marsupial 

pertencente à Ordem Didelphimorphia e Família Didelphidae (REIS et al., 2011).  

Marsupial de médio porte com massa corporal entre 670 e 1882 g (PASSAMANI, 2000), que 

possui dieta onívora, consumindo diversos itens, como aves, répteis, pequenos mamíferos, 

invertebrados, sementes e frutos (CÁCERES; MONTEIRO-FILHO, 2001; CÁCERES, 2004).  

O Marsupial possui distribuição na porção leste do Brasil, de Alagoas ao norte do Rio Grande do 

Sul, até o oeste do Mato Grosso do Sul, presente ainda no sudeste do Paraguai e na província de 

Misiones, na Argentina (CERQUEIRA; TRIBE, 2008). É considerada uma espécie bastante comum 

em toda sua área de distribuição (REIS et al., 2011). 

Espécie solitária com hábitos noturnos e grande eficiência adaptativa aos mais variados hábitats 

e estratos da vegetação, vivendo desde o interior de florestas até grandes centros urbanos 

(PASSAMANI, 2000; REIS et al., 2011).  

7.3.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

A caracterização do meio biótico na AID e na ADA do empreendimento compreende a descrição 

de aspectos referentes às relações de continuidade e níveis de fragmentação dos principais 

remanescentes florestais, maciços vegetais e ambientes aquáticos, a fauna associada à vegetação, 

bem como a importância das áreas verdes no que se refere ao microclima, permeabilidade do 

solo e escoamento superficial na microbacia e sub-bacias, temas que apresentam interferências 

com o conjunto de intervenções deste empreendimento.  

Além da análise dos dados secundários consultados (publicações oficiais sobre a vegetação, tais 

como Atlas Ambiental e Carta da Vegetação Significativa do Município de São Paulo, e o Livro 

Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, dentre outros), a análise de fotos aéreas e 
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imagens de satélite de alta resolução, a caracterização ambiental da área diretamente afetada do 

empreendimento, foi complementada com levantamentos de campo. 

7.3.2.1 Vegetação e áreas especialmente protegidas 

Nas áreas de influência do empreendimento, assim como o município de São Paulo, de acordo 

com o Atlas Ambiental do Município de São Paulo (julho/2002), ao longo de sua história vem 

sofrendo uma redução significativa da vegetação arbórea, e esse processo de expansão urbana 

foi particularmente severo com os espaços públicos da cidade, em especial com os destinados à 

implantação de parques.  

Outro aspecto importante para conservação de áreas verdes do município é a arborização viária 

que é essencial na composição do verde urbano e desempenha importante papel na manutenção 

da qualidade ambiental da cidade, e influencia significativamente nas condições microclimáticas. 

Na cidade de São Paulo essas áreas têm sua importância potencializada em virtude da grande 

carência de áreas verdes, pois, em muitos bairros o espaço disponível para o plantio de árvores 

se limita às calçadas e o estoque de terrenos destinados à implantação de parques e praças se 

esgotou. 

A publicação Vegetação Significativa do Município de São Paulo (1988) decorre de trabalho 

elaborado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura - Cadastramento dos Espaços 

Arborizados Significativos do Município de São Paulo -1984-85, quando foram levantados, 

mapeados e identificados conjuntos e exemplares arbóreos significativos no município.  

O referido trabalho não teve como objetivo a realização de um cadastramento botânico 

detalhado, mas se baseou em alguns critérios importantes quanto à seleção das ocorrências a 

realçar. Em princípio, foi dada ênfase ao reconhecimento da vegetação arbórea, visto ser esta 

categoria vegetal a que mais contribui tanto para a organização dos espaços na cidade, como 

para manutenção das condições ambientais. 

Nas áreas urbanizadas, os critérios utilizados foram: 

✓ A qualidade dos componentes vegetais; 

✓ A extensão e a densidade do conjunto arborizado; 

✓ O fato de constituir um testemunho da vegetação autóctone; 

✓ A localização do conjunto na cidade e sua importância como ponto referencial e como 

"pausa" entre áreas densamente ocupadas; 

✓ A carência de vegetação de porte no bairro; 

✓ A tipologia da área em que a vegetação está inserida, seu grau de utilização e de fruição 

visual; 

✓ Sua contribuição para amenizar as condições ambientais. 
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Assim, na AID do empreendimento, de acordo com a Carta 36 (Figura 7.3.9) do levantamento 

supramencionado, as áreas com vegetação significativa para o município de São Paulo, 

concentravam-se no Cemitério São Pedro (Cemitério da Vila Alpina) e um remanescente a 

sudeste da área do futuro reservatório de contenção, que provavelmente devido à implantação 

da Avenida Jacinto Menezes Palhares deve ter sido suprimido. Atualmente, o Mapa Digital da 

Cidade (http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/) apresenta como remanescente do Bioma Mata 

Atlântica a vegetação presente no CEU Vila Prudente, área limítrofe a ADA do empreendimento. 

 
Figura 7.3.9 - Vegetação significativa do município de São Paulo, na AID do empreendimento. 

  

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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✓ Metodologia 

Para a classificação da vegetação presente na Área de Influência Direta e na Área Diretamente 

Afetada pelo empreendimento adotaram-se os parâmetros estabelecidos na Resolução 

CONAMA n° 001/94 com a avaliação dos seguintes aspectos estruturais: cobertura vegetal 

(dossel), grau de estratificação, diâmetro a altura do peito (DAP) médio, altura média, serapilheira 

e grau de conservação das tipologias florestais. 

O sistema de classificação utilizado foi o APG III (2012) e a grafia correta dos nomes foi 

consultada no projeto Flora do Brasil 2020 (floradobrasil.jbrj.gov.br). A grafia correta de espécies 

exóticas que não constavam da listagem do projeto Flora do Brasil 2020 foi conferida no site The 

Plant List (http://www.theplantlist.org/). 

Avaliou-se, também, para os trabalhos na Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 

Afetada (ADA), a presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, tendo como 

base a Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria MMA n° 443 de 17/12/2014) e a 

Resolução SMA n° 057, de 05/06/2016. 

Para o levantamento qualitativo da vegetação presente nas Áreas de Influência Direta e 

Diretamente Afetada pelo empreendimento, realizado nos dias 12, 13 e 27 de fevereiro de 2020, 

considerando o alto índice de urbanização e ausência de remanescentes florestais expressivos, 

utilizou-se o método de caminhamento (FILGUEIRAS, et al., 1994) e o método de Avaliação 

Ecológica Rápida (SAYRE et al., 2000) que consistem na descrição da vegetação da área 

amostrada, elaborando listagem das espécies encontradas.  

Para o levantamento quantitativo da vegetação na ADA do empreendimento foi realizado o 

cadastramento arbóreo (censo), seguindo as diretrizes da Portaria n° 130/2013, dos espécimes 

isolados (Foto 7.3.17 a Foto 7.3.20).No cadastramento foram obtidos os seguintes parâmetros: 

CAP ≥ 15 cm (CAP = circunferência à altura do peito – 1,30 m do solo) e posteriormente o CAP 

foi convertido através de fórmula (DAP = CAP/) em DAP (diâmetro à altura do peito), altura 

total (m) e foram anotadas observações relativas às condições fitossanitárias dos indivíduos para 

posterior construção de planilha que apresenta ainda o nome cientifico e popular, e origem 

(nativa ou exótica) dos espécimes.  

Todos os indivíduos levantados foram georreferenciados e identificados com etiqueta plástica 

numerada. Quando necessário foi coletado o material botânico em campo e herborizado 

conforme descrito por Fidalgo & Bononi (1989). O material botânico que não foi identificado 

em campo foi coletado com auxílio de tesoura de poda, herborizado e prensado em papel jornal 

e papelão, para posterior identificação com consulta a bibliografia especializada.  
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Foto 7.3.17 - Mensurando o diâmetro a altura do peito (DAP) 

  

Foto 7.3.18 - Marcação dos indivíduos arbóreos com etiqueta plástica numerada 
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Foto 7.3.19 - Registro fotográfico do exemplar arbóreo cadastrado 

 

Foto 7.3.20 - Detalhe da etiqueta plástica numerada utilizada na marcação dos exemplares arbóreos 
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✓ Resultados 

Na Área de Influência Direta do empreendimento predominam áreas densamente urbanizadas, 

e não foram observados fragmentos florestais de Floresta Ombrófila Densa significativos. 

Contudo, as relações de conectividade ocorrem principalmente nos espaços públicos com 

vegetação, como é o caso do Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalizio Diogo 

(Parque Ecológico de Vila Prudente), do Cemitério São Pedro (Cemitério da Vila Alpina) e o CEU 

Vila Prudente, que serão descritos e localizados a seguir: 

Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalizio Diogo (Parque Ecológico de Vila Prudente) 

Localizado a aproximadamente 55 metros ao sul da área do empreendimento, na Rua João Pedro 

Lecor, s/n (Figura 7.3.10), este parque possui áreas ajardinadas, playground, pista de corrida e 

caminhada, quadras de esportes, sanitários, viveiro, equipamentos de ginástica, jardim japonês, 

cachorródromo e banheiros (Foto 7.3.21 a Foto 7.3.24). 

 
Figura 7.3.10 - Localização do Parque Municipal Ecológico Professora Lydia Natalizio Diogo (Parque 

Ecológico de Vila Prudente) na AID do empreendimento 
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Foto 7.3.21 - Vista do centro de visitantes. 

 

Foto 7.3.22 - Vista da quadra de esportes. 
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Foto 7.3.23 - Vista do playground. 

 

Foto 7.3.24 - Vista das pistas de corrida e caminhada. 
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Dentre as espécies de ocorrência está o Syagrus romanzoffiana (jerivá - Foto 7.3.25 e Foto 

7.3.26), o Centrolobium tomentosum (araribá-rosa), o Solanum granulosoleprosum (cuvitinga), o 

Schizolobium parahyba (guapuruvu), o Inga vera (ingá-banana), o Handroanthus chrysotrichus 

(ipê-amarelo), o Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo), a Poincianella pluviosa (sibipiruna), a 

Senna macranthera (manduirana - Foto 7.3.27  e Foto 7.3.28), o Zanthoxylum rhoifolium 

(mamica-de-porca), a Lafoensia glyptocarpa (mirindiba-rosa), a Libidibia ferrea (pau-ferro) e a 

Erythrina speciosa (suinã).  

As ameaçadas de extinção segundo as Listas da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria 

MMA n° 443 de 17/12/2014) e a Resolução SMA n° 057, de 05/06/2016 são: Paubrasilia echinata 

(pau-brasil) e Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná). E as exóticas Spathodea campanulata 

(espatódea - Foto 7.3.29 e Foto 7.3.30), Jacaranda mimosifolia (jacarandá-mimoso), Araucaria 

bidwillii (bunya-bunya), Artocarpus heterophyllus (jaqueira), Plumeria rubra (jasmim-manga), 

Mangifera indica (mangueira), Eriobotrya japonica (nespereira), e por tratar-se de um eucaliptal 

residual, são observados muitos indivíduos do gênero Eucalyptus. 

 

Foto 7.3.25 - Vista de um exemplar da espécie Syagrus romanzoffiana (jerivá). 
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Foto 7.3.26 - Detalhe dos frutos imaturos da espécie Syagrus romanzoffiana (jerivá). 

 

Foto 7.3.27 - Vista de um exemplar da espécie Senna macranthera (manduirana). 
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Foto 7.3.28 - Detalhe das inflorescências da espécie Senna macranthera (manduirana). 

 

Foto 7.3.29 - Vista de um exemplar da espécie Spathodea campanulata (espatódea). 
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Foto 7.3.30 - Detalhe das inflorescências da espécie Spathodea campanulata (espatódea). 

 

Cemitério São Pedro (Cemitério da Vila Alpina) 

Localizado a aproximadamente 300 metros ao sul da área do empreendimento, na Avenida 

Francisco Falconi, n° 837 (Figura 7.3.11 e Foto 7.3.31 a Foto 7.3.37), e apesar do limite do 

cemitério inserir-se em diminuta porção da AID, esta apresenta importante conexão com a área 

do Parque Ecológico de Vila Prudente e a área do Centro Esportivo Arthur Friedenreich (ADA). 
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Figura 7.3.11 - Localização do Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes e Cemitério São Pedro (Cemitério da Vila 

Alpina) na AID do empreendimento.  
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Foto 7.3.31 - Vista da entrada do Cemitério de Vila Alpina na Avenida Francisco Falconi, nº 837, 

 

Foto 7.3.32 - Detalhe da vegetação presente na porção do cemitério confrontante com a na Avenida Francisco 

Falconi. 
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Foto 7.3.33 - Outro ângulo da vegetação presente na porção do cemitério confrontante com a na Avenida 

Francisco Falconi. 

 

Foto 7.3.34 - Detalhe da vegetação no interior do cemitério. 
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Foto 7.3.35 - Detalhe da vegetação presente nas áreas de estacionamento no interior do cemitério. 

 

Foto 7.3.36 - Vista da vegetação na área dos túmulos. 
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Foto 7.3.37 - Outro ângulo da vegetação na área dos túmulos, detalhe do predomínio de indivíduos das 

espécies Pleroma granulosum (quaresmeira) e Pleroma mutabile (manacá-da-serra). 

Entre as espécies de ocorrência estão a Pleroma granulosum (quaresmeira), a Pleroma mutabile 

(manacá-da-serra), o Syagrus romanzoffiana (jerivá), a Ceiba speciosa (paineira), as exóticas 

Ligustrum lucidum (alfeneiro-do-japão), a Tipuana tipu (tipuana), o Ficus benjamina (figueira-

benjamina), Schefflera actinophylla (árvore-guarda-chuva), Terminalia catappa (chapéu-de-sol), 

Jacaranda mimosifolia (jacarandá-mimoso), Persea americana (abacateiro), Azadirachta indica 

(niim), Ficus enormis (figueira) e a Araucaria bidwillii (bunya-bunya). 

CEU Vila Prudente 

Localizado limítrofe a área do empreendimento, apresenta predominantemente espécimes 

arbóreos isolados e áreas ajardinadas (Figura 7.3.12 e Foto 7.3.38 a Foto 7.3.45). 
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Figura 7.3.12 - Imagem aérea com a localização do CEU Vila Alpina na AID do empreendimento.  
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Foto 7.3.38 - Vista da vegetação no CEU Vila Alpina (Rua João Pedro Lecor). 

 

Foto 7.3.39 - Vista da vegetação no CEU Vila Alpina (Avenida Francisco Falconi). 
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Foto 7.3.40 - Outro ângulo da vegetação no CEU Vila Alpina (Avenida Francisco Falconi). 

 

Foto 7.3.41 - Vista da vegetação na entrada do CEU Vila Alpina (Avenida Francisco Falconi). 
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Foto 7.3.42 - Vista da vegetação no interior do CEU Vila Alpina porção próxima a Avenida Francisco Falconi. 

 

Foto 7.3.43 - Vista da vegetação no interior do CEU Vila Alpina porção próxima a ADA do empreendimento. 



-239- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 

Foto 7.3.44 - Outro ângulo da vegetação no interior do CEU Vila Alpina porção próxima a ADA do 

empreendimento. 

 

Foto 7.3.45 - Vista da vegetação na entrada do CEU Vila Alpina (Rua Jacinto Desidério Coni). 
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Dentre as espécies de ocorrência estão o Ficus enormis (figueira), a Poincianella pluviosa 

(sibipiruna), a Libidibia ferrea (pau-ferro), a Pleroma granulosum (quaresmeira), a Pleroma 

mutabile (manacá-da-serra), a Senna macranthera (manduirana), o Syagrus romanzoffiana (jerivá), 

a Ceiba speciosa (paineira), as exóticas Ligustrum lucidum (alfeneiro-do-japão), a Tipuana tipu 

(tipuana), o Ficus benjamina (figueira-benjamina), Schefflera actinophylla (árvore-guarda-chuva), 

Terminalia catappa (chapéu-de-sol), Jacaranda mimosifolia (jacarandá-mimoso) e a Persea 

americana (abacateiro). 

✓ Resultado do cadastramento arbóreo na ADA 

Na área diretamente afetada pelo futuro Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da 

Mooca funciona atualmente o Centro Esportivo Arthur Friedenreich, que se caracteriza pela 

presença predominante de árvores isoladas, e na qual não se observou a ocorrência de 

remanescentes florestais (Foto 7.3.46 a Foto 7.3.54).  

 

Foto 7.3.46 - Vista da entrada do Centro Esportivo Arthur Friedenreich localizado na Avenida Jacinto 

Menezes Palhares. 
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Foto 7.3.47 - Outro ângulo da entrada do Centro Esportivo Arthur Friedenreich localizado na Avenida Jacinto 

Menezes Palhares. 

 

Foto 7.3.48 - Vista da porção confrontante com a Avenida Prof.º Luiz Ignácio Anhaia Melo. 



-242- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 

Foto 7.3.49 - Vista da porção confrontante com a confluência das Avenida s Prof.º Luiz Ignácio Anhaia Melo e 

Jacinto Menezes Palhares. 

 

Foto 7.3.50 - Vista da área interna do Centro Esportivo Arthur Friedenreich (campo de futebol - terra). 
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Foto 7.3.51 - Vista da área interna do Centro Esportivo Arthur Friedenreich (quadras -concreto). 

 

Foto 7.3.52 - Vista da área interna do Centro Esportivo Arthur Friedenreich. 
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Foto 7.3.53 - Vista da área interna do Centro Esportivo Arthur Friedenreich (ginásio poliesportivo). 

 

Foto 7.3.54 - Vista da área interna do Centro Esportivo Arthur Friedenreich, porção confrontante com a Rua 

João Pedro Lecor. 

Tendo em vista essa característica, os espécimes isolados encontrados na ADA foram objeto de 

cadastramento (censo), que resultou em 323 árvores pertencentes a 22 famílias botânicas, 46 

gêneros e 53 espécies e 112 indivíduos estão plantados nas calçadas limítrofes à área do 

empreendimento. Os indivíduos amostrados apresentam classe diamétrica de 5 a 108 cm e altura 

entre 2 e 16 metros. O Quadro 7.3.3 apresenta a composição das espécies presentes na ADA. 
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QUADRO 7.3.3 - COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES PRESENTES NA ADA 

Família Nome científico Nome popular 
Qtde de 

indivíduos 
Origem 

Fabaceae Bauhinia variegata L. pata-de-vaca 34 Exótica 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton alfeneiro-do-japão 33 Exótica 

Fabaceae Tipuana tipu (Benth.) Kuntze tipuana 24 Exótica 

Oleaceae Fraxinus americana L. freixo 21 Exótica 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don jacarandá-mimoso 21 Exótica 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth ipê-de-jardim 18 Exótica 

Myrtaceae Eucalyptus citriodora Hook. eucalipto-limão 15 Exótica 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiabeira 15 Nativa 

Moraceae Ficus benjamina L. figueira-benjamina 13 Exótica 

Fabaceae Pterocarpus rohrii Vahl aldrago 12 Nativa 

Malvaceae Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna paineira-rosa 10 Nativa 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira 8 Nativa 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira 5 Exótica 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitangueira 5 Nativa 

Moraceae Morus nigra L. amoreira 5 Exótica 

Lauraceae Persea americana Mill. abacateiro 5 Exótica 

Fabaceae 
Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz var. 

peltophoroides (Benth.) L.P.Queiroz 
sibipiruna 5 Nativa 

Fabaceae Bauhinia purpurea L. unha-de-vaca 4 Exótica 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo 4 Nativa 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit leucena 4 Exótica 

Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch pessegueiro 4 Exótica 

Araliaceae Schefflera actinophylla (Endl.) Harms árvore-guarda-chuva 4 Exótica 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. espatódea 4 Exótica 

Casuarinaceae Casuarina cunninghamiana Miq. casuarina 3 Exótica 

Myrtaceae Eucalyptus grandis W. Hill eucalipto-rosa 3 Exótica 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-roxo 3 Nativa 

- Morta - 3 - 

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Dunal fumo-bravo 3 Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá 3 Nativa 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamaqueiro 2 Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba 2 Nativa 

Fabaceae Inga vera Willd. ingá-banana 2 Nativa 

Lythraceae Lagerstroemia indica L. resedá 2 Exótica 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jacq. falsa-murta 2 Exótica 

Melastomatac

eae 
Pleroma granulosum (Desr.) D. Don quaresmeira 2 Nativa 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston jambo-amarelo 2 Exótica 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ipê-balsamo 2 Nativa 

Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Müll.Arg. tapiá 1 Nativa 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) 

Radlk. 
chal-chal 1 Nativa 

Fagaceae Castanea sativa Mill. castanha-portuguesa 1 Exótica 

Rutaceae Citrus limonia Osbeck limão-cravo 1 Exótica 

Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. flamboyant 1 Exótica 

Moraceae Ficus enormis (Miq.) Miq. figueira-da-pedra 1 Nativa 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.3 - COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES PRESENTES NA ADA 

Família Nome científico Nome popular 
Qtde de 

indivíduos 
Origem 

Moraceae Ficus variegata Blume figueira 1 Exótica 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. jatobá 1 Nativa 

Fabaceae Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz pau-ferro 1 Nativa 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira 1 Exótica 

Arecaceae Phoenix reclinata Jacq. tamareira-de-jardim 1 Exótica 

Melastomataceae Pleroma mutabile (Vell.) Triana manacá-da-serra 1 Nativa 

Malvaceae Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns embiruçu 1 Nativa 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blak guapuruvu 1 Nativa 

Fabaceae Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & R. C. Barneby cássia-do-sião 1 Exótica 

Combretaceae Terminalia catappa L. chapéu-de-sol 1 Exótica 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Não foram registradas espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção, segundo a Portaria MMA 

n° 443 de 17/12/2014 e a Resolução SMA n° 057, de 05/06/2016 no presente levantamento. Os 

dados do levantamento e do registro fotográfico dos indivíduos arbóreos cadastrados na ADA 

estão apresentados no Anexo VII . 

Cabe ressaltar, que durante a segunda visita de campo, que ocorreu em caráter de confirmação 

de dados de localização no dia 27/02/2020, observou-se o plantio de 80 mudas na área do 

campo de futebol atualmente desativado, sendo que no primeiro levantamento, em 12/02/2020, 

estas mudas não foram registradas. O plantio ocorreu nesse período. Contudo, esse 

procedimento não foi comunicado a empresa responsável pela elaboração do Estudo de 

Viabilidade Ambiental – EVA, ENGECORPS Engenharia S/A, e de acordo com o Eng.º Agr.º 

Renato Kamio - DCRA/GTMAPP em consulta realizada em 01/07/2020, esse plantio refere-se a 

compensação por remoção de árvores isoladas autorizada pela subprefeitura e pelo Diário Oficial 

do Município - DOM em 2014. Para esses espécimes não foi possível realizar a identificação, 

pois não apresentavam estruturas reprodutivas (flores e frutos) ou vegetativas (folhas) que 

auxiliassem no seu reconhecimento (Foto 7.3.55 a Foto 7.3.62), no entanto, esses indivíduos 

serão apresentados em planta (processo de solicitação de manejo arbóreo junto ao 

DEPAVE/DPAA), e sua localização será através de suas coordenadas.  

 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Arecaceae/
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Foto 7.3.55 - Vista da lateral do campo de futebol, atualmente desativado, vistoria realizada em 12/02/2020. 

 

Foto 7.3.56 - Outro ângulo da lateral do campo de futebol, atualmente desativado, vistoria realizada em 

12/02/2020. 
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Foto 7.3.57 - Outro ângulo da lateral do campo de futebol, atualmente desativado, vistoria realizada em 

27/02/2020. 

 

Foto 7.3.58 - Vista da lateral do campo de futebol, atualmente desativado, vistoria realizada em 27/02/2020. 
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Foto 7.3.59 - Vista da porção dos fundos da área do empreendimento, confrontante com a Rua João Pedro 

Lecor, vistoria realizada em 12/02/2020.  

 

Foto 7.3.60 - Vista da porção dos fundos da área do empreendimento, confrontante com a Rua João Pedro 

Lecor, vistoria realizada em 27/02/2020. 
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Foto 7.3.61 - Vista da lateral da área do empreendimento, confrontante com a Avenida Jacinto Palhares, 

vistoria realizada em 12/02/2020. 

 

Foto 7.3.62 - Vista da lateral da área do empreendimento, confrontante com a Avenida Jacinto Palhares, 

vistoria realizada em 27/02/2020. 
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7.3.2.2 Interferências em Praças Públicas e demais áreas verdes junto à bacia hidrográfica 

Para a implantação do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca não haverá 

interferências em praças públicas ou em áreas verdes localizadas junto à bacia hidrográfica.  

As alterações da cobertura e da impermeabilização do solo de uma bacia hidrográfica também 

resultam em impactos sobre o ciclo hidrológico e no microclima. Sob a ótica da drenagem urbana 

de águas pluviais, o principal resultado da alteração das características naturais é o aumento da 

produção do escoamento superficial (Figura 7.3.13). 

 
Figura 7.3.13 - Alterações nos volumes de balanço hídrico natural e urbano (valores apenas indicativos). 

Fonte: Tucci, 2007. 

 

Neste estudo, a ampliação nos picos de vazão ocorrerá em função das áreas pavimentadas de 

acesso, equipamentos esportivos (quadras, pista de corrida e academia), estruturas de serviço 

(banheiros, vestiários e guaritas) e casa de comandos, representadas na Figura 7.3.14. 
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Figura 7.3.14 - Vista do campo de futebol, área de construção do reservatório. 

 

Os cálculos foram realizados utilizando-se o método racional. 

𝑄 = 𝐶𝐼𝐴 

Em que: 

 Q: vazão (m³/s); 

 C: coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

 I: intensidade de chuva (m/s) 

 A: área de contribuição (m²) 

O Quadro 7.3.4 faz a comparação entre a vazão de escoamento superficial produzida na área 

atualmente, e na situação após a construção do reservatório.  
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QUADRO 7.3.4 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL PRODUZIDO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO 

Variável Atual Com reservatório 

Duração (min) 10 

Tr (anos) 10 

C 0,4 0,7 

I (mm/min) 2,44 

A (m²) 17.780,35 

Q (m³/s) 0,29 0,51 

 

 

Embora atualmente a área seja composta por um campo de futebol, as características de 

cobertura do solo e sistema de drenagem não possibilitam adequada permeabilidade e drenagem 

da área (Foto 7.3.63:), sendo atribuído para esta condição C=0,40. Estima-se que o aumento na 

produção do escoamento seja de aproximadamente 75%. 

 

Foto 7.3.63 - Vista do campo de futebol, local de construção do reservatório. 

 

A área a ser impermeabilizada não resultará em impactos no microclima em função de suas 

dimensões (17.780,35 m²) e por não haver supressão de vegetação na área já ocupada pelo atual 

campo de futebol.  
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7.3.2.3 Área de Preservação Permanente – APPs e demais áreas de restrição 

Os espaços especialmente protegidos possuem base constitucional no art. 225, III CF/88 e 

constam no rol de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). O 

conceito genérico abrange, dentre outras espécies, a Área de Preservação Permanente, a qual é 

definida como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”, 

sendo esta inserida em zona rural ou urbana. 

Na Área de Influência Direta do empreendimento estão presentes o córrego da Mooca, o córrego 

Bela Vista e uma drenagem sem nome (Figura 7.3.15), todos se encontram canalizados em 

galerias fechadas e sob os leitos carroçáveis  de avenidas, assim, não temos a incidência de Áreas 

de Preservação Permanente – APP conforme caracteriza a Lei Federal nº 12.651/2012 (alterada 

pela Lei Federal nº 12.727/2012), visto que, encontram-se desprovidas de vegetação e 

totalmente urbanizadas, ou seja, não exercem a sua função ecológica, ou de faixas não 

edificáveis, de acordo com a Portaria Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 1/2015  (complementada 

pela  Portaria Conjunta SEL/SIURB/SVMA nº 2/2015), uma vez que, as faixas não edificáveis são 

as próprias avenidas. 
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Figura 7.3.15 - Localização dos córregos canalizados em galerias fechadas na Área de Influência Direta do 

empreendimento. 

 

7.3.2.4 Síntese dos levantamentos 

O projeto do empreendimento em estudo não contempla intervenção em áreas de preservação 

permanente já que os corpos hídricos estão canalizados e submersos sem calha regular. 
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Não foram registradas espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção, segundo a Portaria MMA 

n° 443 de 17/12/2014 e a Resolução SMA n° 057, de 05/06/2016 no presente levantamento. 

Para a implantação do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca será 

necessária a supressão de 298 indivíduos, distribuídos em 49 espécies, pertencentes a 21 famílias 

botânicas. E a supressão de 79 mudas que não foi possível realizar a identificação, pois não 

apresentavam estruturas reprodutivas (flores e frutos) ou vegetativas (folhas) que auxiliassem no 

seu reconhecimento. 

7.3.2.5 Fauna associada à Vegetação 

Para caracterizar a fauna associada à vegetação com ocorrência nas áreas de influência direta e 

diretamente afetada das obras de implantação do reservatório de contenção Mooca 2, os 

levantamentos foram realizados com base em dados primários coletados em campo (observação 

e registro), e através de consulta à dados secundários disponíveis para a região do 

empreendimento.  

Os levantamentos foram realizados para avaliar a avifauna e mastofauna ocorrente nas áreas de 

influência do empreendimento para que sejam tomadas medidas de mitigação de impactos sobre 

as mesmas. 

✓ Avifauna  

Metodologia 

O levantamento da avifauna nas áreas de influência direta do Projeto Executivo de Reservatório 

de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca foi realizado durante cinco dias, não 

consecutivos, entre os dias 19 e 27 de fevereiro. Para o diagnóstico foram utilizados dois métodos 

padronizados: o método de contagem por pontos para amostragem quantitativa (VIELLIARD; 

SILVA, 1990) e o método de busca ativa em trajetos não lineares para amostragem qualitativa. 

O levantamento quantitativo de contagem por pontos tem como objetivo fornecer uma 

estimativa da abundância das espécies e é recomendado para estudos envolvendo toda a 

comunidade de aves. (DEVELEY, 2003), sendo um dos mais completos dentre todos os métodos 

de amostragem quantitativa disponíveis. A amostragem foi realizada com raio limitado de 50 

metros (BIBBY; BURGESS; HILL, 1992; ANJOS et al., 2010). Nesse método, o pesquisador 

permanece parado por um tempo pré-determinado em cada ponto (10 minutos nesse estudo) e 

registra todas as espécies com as quais tiver contato, visual e/ou auditivamente num raio de 50 

metros. 

Em cada ponto amostral não se levou em consideração a contagem por casais ou bandos, mas 

sim cada indivíduo presente, e precauções foram tomadas para não contar o mesmo indivíduo 

mais de uma única vez, particularmente para espécies mais móveis (ANJOS et al., 2010). Gaviões, 

urubus, psitacídeos e outras espécies que sobrevoaram os pontos só foram incluídas nas 

amostragens quando observadas pousadas ou utilizando de alguma forma direta a área 

amostrada, conforme Blake (2007). 
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Na ADA e AID foram inseridos dez pontos de amostragem com distância mínimo 100 metros 

entre si, para garantir a independência espacial entre os pontos (Quadro 7.3.5 e Figura 7.3.16). 

Dois pontos foram realizados na ADA e oito na AID, sendo que os dois pontos da ADA foram 

amostrados por cinco vezes e os oito pontos da AID por três vezes cada. Assim, o esforço para 

esse método de 100 minutos na ADA e 240 minutos na AID do empreendimento, num total de 

340 minutos de amostragem. 

As amostragens ocorreram sempre no período da manhã, com início ao nascer do sol, e a ordem 

das amostragens dos pontos foi alterada entre os dias de amostragem, oferecendo as mesmas 

chances de detecção para todas as espécies. 

 
Figura 7.3.16 - Pontos utilizados para o levantamento da avifauna na ADA e AID do empreendimento 
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QUADRO 7.3.5 - PONTOS UTILIZADOS PARA O LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NA AID E ADA DO 

EMPREENDIMENTO 

PONTO COORDENADAS UTM 23 K (WGS84) LOCAL 

P1 340200 7391057 ADA 

P2 340222 7390932 ADA 

P3 340047 7390740 AID 

P4 340180 7390684 AID 

P5 340260 7390746 AID 

P6 340151 7390828 AID 

P7 340075 7391060 AID 

P8 339947 7390988 AID 

P9 340406 7390949 AID 

P10 340232 7391242 AID 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

O levantamento qualitativo por busca ativa consiste em percorrer lentamente trajetos não 

lineares nos diferentes ambientes existentes na área de estudo anotando todos os registros visuais 

e auditivos (Figura 7.3.17 e Figura 7.3.18). Esse método foi realizado durante cinco dias, os 

mesmos realizados pelo método qualitativo, no período da manhã e final da e início da noite. 

No período da manhã as amostragens foram realizadas durante o deslocamento entre as 

contagens por pontos, e após a realização desses, e no período tarde/noite entre 16h30m e 

19h30m, totalizando cerca de 22 horas de amostragem por esse método na ADA e AID do 

empreendimento. 

Esta metodologia é capaz de fornecer uma listagem completa da avifauna encontrada na área de 

estudo, contemplando espécies que não foram detectadas ou não foram consideradas durante 

as contagens por pontos (fora do raio de 50 metros de amostragem ou sobrevoando o local do 

ponto). Não obstante, nesse estudo, o principal objetivo do método foi registrar as espécies que 

não foram registradas pelo método qualitativo, aumentando a riqueza da avifauna local. 

Para auxiliar a detecção de aves durante as amostragens de campo foram utilizados binóculos, 

gravador digital com microfone embutido e câmera, prsó um digital com zoom de alcance de 83 

vezes. 
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Figura 7.3.17 - Ambientes amostrados durante o levantamento de dados primários da avifauna na ADA do 

empreendimento 

 

 
Figura 7.3.18 - Ambientes amostrados durante o levantamento de dados primários da avifauna na AID do 

empreendimento 
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Os dados obtidos durante o levantamento de dados primários e secundários foram organizados 

em uma base de dados contendo a lista das espécies. A partir dessa base de dados, todas as 

espécies amostradas foram caracterizadas por seu endemismo quanto aos:  

✓ biomas brasileiros (SILVA, 1995; STOTZ et al., 1996; MOREIRA-LIMA, 2013; PIACENTINI et 

al., 2015); 

✓ à presença em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 2018), do Brasil (ICMBIO/MMA, 2018) e global (IUCN, 2020); e,  

✓ para uma avaliação das espécies ameaçadas por sobrexploração foram consultados os 

apêndices constantes na lista da Convenção Internacional sobre Espécies Ameaçadas da 

Fauna e da Flora Selvagem (CITES, UNEP-WCMC, 2017);  

✓ o grau de sensibilidade das espécies as perturbações ambientais (STOTZ et al., 1996); (v) a 

dependência de ambientes florestais (adaptado de SILVA, 1995; SILVA et al., 2003) e (vi) a 

preferência alimentar (MOTTA-JÚNIOR, 1990; SICK, 1997; LOPES et al., 2005; TELINO-

JÚNIOR et al., 2005; WILMAN et al., 2014).  

Também foram classificadas as espécies exóticas, colonizadoras, de interesse comercial 

(cinegéticas e / ou xerimbabos) (SICK, 1997) e migratórias (SICK, 1997; NUNES, 2004; ALVES, 

2007; PACHECO et al., 2008; MOREIRA-LIMA, 2013; PIACENTINI et al., 2015; CEMAVE, 2016; 

SOMENZARI et al., 2018). A classificação taxonômica e nomenclatura das espécies seguem o 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos mais recente (PIACENTINI et al., 2015).  

Para definição do hábito alimentar das espécies foram utilizadas as seguintes guildas: 

✓ Insetívoros - Predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta, incluindo o consumo de 

outros invertebrados; 

✓ Onívoros - Insetos/artrópodes, pequenos vertebrados, frutos e/ou sementes. 

✓ Frugívoros - Predomínio de frutos na dieta; 

✓ Granívoros: Predomínio de grãos na dieta; 

✓ Nectarívoros - Predomínio de néctar, complementado por pequenos insetos/artrópodes; 

✓ Carnívoros - Predomínio de vertebrados na dieta, incluindo a classe Piscívora (predomínio de 

peixes); 

✓ Detritívoros: Predomínio de vertebrados mortos na dieta. 

A abundância das espécies foi calculada por meio do Índice Pontual de Abundância (IPA) com 

os dados obtidos pelo método de contagem por pontos (BLONDEL et al., 1970). Neste índice 

cada ponto é considerado uma unidade amostral, o conjunto de pontos (unidades amostrais), 

constitui a amostra. Dessa maneira o IPA mostra a informação de quantas vezes determinada 
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espécie foi contatada em cada ponto, o geral de cada amostra e o geral de todas as amostras 

realizadas. O IPA é dado pela seguinte fórmula: 

IPA = Ni / Na 

Onde:  

 Ni: número de contatos da espécie i  

 Na: número total de amostras 

Para as análises de diversidade e dominância ecológica foram utilizados os índices de diversidade 

de Shannon (H') e de equitabilidade (J) (MAGURRAN, 2011). O índice de Shannon é um índice 

de diversidade que é baseado na abundância proporcional das espécies, considerando tanto a 

riqueza das espécies quanto a sua equidade. A equitabilidade representa a proporção da 

diversidade de espécies encontradas na amostragem atual em relação à diversidade máxima que 

a comunidade poderá atingir; varia de 0 a 1, sendo que o valor máximo indica uma situação em 

que todas as espécies teriam o mesmo número de indivíduos, indicando ausência de dominância 

ecológica. O índice de Shannon foi realizado utilizando a Log Base 2,718 no programa Past 3.25 

(HAMMER, 2006).  

Para avaliar a suficiência amostral empregada no inventário da avifauna foram feitas curvas de 

acúmulo de espécies. Essas curvas foram construídas a partir dos dias de amostragem, sendo que 

cada dia foi considerado uma unidade amostral.  

Para estimar a riqueza esperada (S) para a área foi utilizado os estimadores Jackknife de primeira 

ordem e Bootstrap (COLWELL et al., 2012). O estimador de Jackknife estima a riqueza total 

somando a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir de espécies raras e do número 

de amostras, enquanto o Bootstrap é baseado na incidência das espécies, não diferenciando 

espécies raras (SANTOS, 2003). Foram confeccionadas três curvas, sendo uma para cada área 

de influência (ADA e AID) e uma com os dados consolidados das áreas de influência. As curvas 

e os estimadores de Jackknife de primeira ordem e Bootstrap foram aleatorizadas com 1000 

permutações no programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL et al., 2012). 

Resultados - AID 

No levantamento de campo para registro da avifauna ocorrente na AID do empreendimento 

foram registradas 33 espécies distribuídas em 10 ordens e 18 famílias, onde os Passeriformes 

com 45% (n=15) das espécies foi a mais representativa, seguida dos Columbiformes e 

Psittaciformes 12% (n=4) cada (Quadro 7.3.6; Gráfico 7.3.6).  

Os passeriformes compreendem cerca de 5.800 espécies de aves em todo o mundo, equivalente 

a aproximadamente 60% do total de aves, portanto, a dominância desta ordem em 

levantamentos condiz com um padrão observado em uma escala mais ampla. Além disso, outra 

razão para sua concentração na região tropical, na qual se encontra a área de estudo, é que os 

Passeriformes se originaram na Gondwana, o paleocontinente que deu origem a América do Sul 

e parte da África (SICK, 1997). 
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Gráfico 7.3.6 – Proporção das ordens de aves registradas por meio dos dados primários na AID do 

emrpreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

Entre as famílias a Tyrannidae, Columbidae e Psittacidae foram as que apresentaram maior 

riqueza com 12% cada (n=4) (Gráfico 7.3.7). A família Tyrannidae costuma ser a mais 

representativa em levantamentos da avifauna, mesmo em ambientes urbanos (e.g. SACCO et al., 

2013; MORAES, 2016; FRANCHIN, 2009; SILVA et al., 2014). Essa é a maior família de aves da 

região neotropical e se adaptaram aos mais variados nichos ecológicos, inclusive vilas e cidades 

(SICK, 1997), demonstrando grande capacidade em ocupar diferentes ambientes, características 

que justificam o maior registro dessas espécies na maioria dos estudos.  

A família Columbidae inclui as pombas e rolas, que são aves de vasta distribuição geográfica, 

adaptando-se a diversos ambientes, inclusive áreas urbanas (SICK, 1997). Existem cerca de 300 

espécies de pombas e rolas no mundo, das quais 22 possuem ocorrência no Brasil (PIACENTINI, 

2015).  

A família Psittacidae (araras, maracanãs, periquitos, papagaios e afins) distribui-se pela zona 

tropical do globo, de onde se irradia a áreas subtropicais (SICK 1997). As espécies de psitacídeos 

ocorrem em sua maior parte no hemisfério sul, e prevalecem em regiões tropicais (FORSHAW, 

2010), sendo o Brasil o primeiro país do mundo em número de Psittacidae, vivendo aqui 

inclusive seus maiores representantes, as araras (SICK, 1997). 
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Gráfico 7.3.7 – Proporção das ordens de aves registradas por meio dos dados primários na AID do 

emrpreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

A suficiência amostral do levantamento de campo na AID do empreendimento foi apresentada 

por meio da elaboração de uma curva de acúmulo de espécies (Gráfico 7.3.8). Os estimadores 

de riqueza Jackknife de primeira ordem e bootstrap apresentaram valores para a riqueza total da 

área amostrada de 163 e 157 espécies, respectivamente. Portanto, os dados primários 

representam 91% da riqueza estimada por Jackknife e 95% da estimada por Bootstrap.  

É possível observar que apesar da curva não atingir uma assíntota, ela apresenta tendência à 

estabilização. Mesmo que novas espécies possam ser registradas com novos levantamentos 

(MAGURRAN, 2011), o presente estudo pode ser considerado satisfatório. O maior número de 

espécies esperadas pelo estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem, quando comparado 

com o bootstrap, indica que existem algumas espécies raras na amostra (registradas uma ou duas 

vezes nas amostras), uma vez que esse estimador é modulado pela raridade das espécies. 

Pelo método quantitativo de contagem por pontos foram registrados 207 contatos de 25 

espécies. Por meio do índice Pontual de Abundância (IPA) foi possível verificar a abundancia 

relativa das espécies, onde o pombo-doméstico (Columba livia) com 51 contatos e IPA de 2,13 

foi a espécie mais abundante, seguida da avoante (Zenaida auriculata) com 34 (IPA 1,42), o bem-

te-vi (Pitangus sulphuratus) com 28 (IPA 1,17), o sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) com 16 (IPA 

0,67) e o sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) com 14 contatos e IPA de 0,58 (Quadro 7.3.6).  
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Gráfico 7.3.8 – Curva acumulada de espécies de aves registradas por meio de dados primários na AID do 

empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

O pombo-doméstico (Família Columbidae) é uma ave exótica, originária da Eurásia e África, 

considerada uma espécie sinantrópica. Em alguns centros urbanos é considerada praga, danifica 

monumentos com suas fezes e pode transmitir diversas doenças ao homem. O tamanho da 

população de pombos é influenciado positivamente pelo número de habitantes humanos, pela 

área da cidade (HETMAŃSKI et al., 2010) e pelas características desta, como a idade dos edifícios 

(SACCHI et al.,2002), a distribuição espacial dos recursos e o fornecimento de alimentos (ROSE 

et al., 2006). 

A avoante (Família Columbidae) é uma espécie originalmente campestre, típica da Caatinga, 

Cerrado e campos. Atualmente vem aumentando significativamente sua distribuição, beneficiada 

pelo desmatamento e nas últimas décadas se estabeleceu em ambiente urbano, chegando até 

mesmo a grandes metrópoles como São Paulo, aonde sua população vem aumentando a cada 

ano (SANTIAGO, 2007). Em alguns lugares já é considerada uma espécie sinantrópica. 

O bem-te-vi ocorre em todo o Brasil, sendo uma das espécies mais populares do país, enquanto 

o sabiá-laranjeira e o sanhaço-cinzento ocorrem em todo Brasil oriental (SICK, 1997). São 

espécies com alta plasticidade na ocupação de ambientes, sendo comuns tanto em cidades, 

como em ambientes rurais, cerrados, campos, caatingas e bordas de florestais. 

Nenhuma espécie consta nas listas de espécies ameaçadas consultadas (ICMBIO/MMA, 2018; 

São Paulo, 2018; IUCN, 2020). No entanto, duas espécies, o pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) 

e o papagaio (Amazona aestiva), são consideradas quase ameaçadas para o estado de São Paulo 

(Quadro 7.3.6). Ambas são espécies procuradas por criadores ilegais e sofrem pressão do tráfico 

de animais.  
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O pássaro-preto é uma espécie incomum na cidade, foi registrada em apenas 16 dos 107 parques 

onde são realizados levantamentos da fauna pela prefeitura (SVMA, 2018a). Durante o 

levantamento na AID do empreendimento foi observado em duas oportunidades um único 

indivíduo, que pode ser proveniente de soltura ou fuga, uma vez que a espécie, normalmente, 

vive em pequenos bandos (GWYNNE et al., 2010). Já o papagaio não ocorria originalmente na 

cidade de São Paulo e chegou à cidade provavelmente por meio de solturas e escapes de 

cativeiro, uma vez que é uma das espécies muito procurada como animal de estimação 

(CONEXÃO PLANETA, 2016). O número de registros da espécie aumentou nos últimos anos, 

sendo comum nos bairros mais arborizados da cidade. Não obstante, dos 107 parques onde são 

realizados levantamentos da fauna pela prefeitura a espécie já foi registrada em 54 deles (SVMA, 

2018a). 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem em Perigo 

de Extinção (CITES) tem como objetivo monitorar e deter o comércio internacional das espécies 

em perigo de extinção, manter as espécies que possuem exploração comercial em equilíbrio 

ecológico e dar assistência aos países no sentido de que eles possam atingir o uso sustentável das 

espécies através do comércio internacional.  

Pelo CITES, as espécies estão divididas em três apêndices. O apêndice I enumera as espécies 

ameaçadas que são afetadas pelo tráfico de animais, o apêndice II lista as espécies que 

atualmente não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu comércio ilegal e o 

apêndice III considera as espécies ameaçadas sujeitas a regulação própria dos países membros e 

requerem a cooperação das outras partes para controle do tráfico internacional.  

Das espécies registradas na AID nove constam no apêndice II (CITES, UNEP-WCMC, 2017), das 

quais todas as espécies registradas das famílias Accipitridae (n=1), Trochilidae (n=2), Falconidae 

(n=2) e Psittacidae (n=4). Nenhuma espécie registrada está presente no apêndice I e III do CITES 

(Quadro 7.3.6). 

As aves são os animais mais encontrados no comércio ilegal, pelo fato de serem os preferidos 

pelos comerciantes e pela riqueza da avifauna. No Brasil, mais de 80% das espécies apreendidas 

são do grupo das aves (RENCTAS, 2002), com destaque para espécies das ordens Psittasiformes 

e Passeriformes. Devido às precárias condições de captura, comercialização e ao grande stress 

que os espécimes são submetidos, cerca de 80% dos animais morrem durante o processo 

(RENCTAS, 2002). Para muitas espécies de aves, a captura ilegal é uma séria ameaça para suas 

populações, podendo causar extinções locais de espécies anteriormente comuns em 

determinada região (RENCTAS, 2002). Além da pressão do tráfico, para abastecimento do 

mercado nacional e internacional, muitas espécies de aves sofrem pressão da caça para alimento, 

com destaque para as famílias Tinamidae, Anatidae, Cracidae e Columbidae. 

Das 33 espécies registradas na AID, três sofrem pressão de caça (potencial cinegético) – Família 

Columbidae, e oito sofrem pressão do tráfico e captura ilegal (xerimbabo), como a periquito-rei 

(Eupsittula aurea), e os supracitados papagaio (A. aestiva) e pássaro-preto (G. chopi) (Quadro 

7.3.6).  
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Em relação ao endemismo, uma é endêmica da Mata atlântica, o periquito-verde (Brotogeris 

tirica). Essa espécie também é endêmica do Brasil (PIACENTINI et al., 2015). Outras duas 

espécies são exóticas para o Brasil, o pardal (Passer domesticus), originário do Oriente Médio, e 

o pombo-doméstico (Columba livia), originário da Eurásia e África (SICK, 1997) (Quadro 7.3.6). 

Outras cinco, apesar de ocorrerem em território brasileiro, são consideradas invasoras na cidade 

de São Paulo. Essas invasões ocorreram por aumento da área de distribuição dessas espécies, 

devido ao desmatamento (Patagioenas picazuro; Zenaida auriculata) e/ou também por solturas e 

fugas de cativeiros (Eupsittula aurea; Diopsittaca nobilis; Amazona aestiva;) (Quadro 7.3.6). 

Uma característica importante da ecologia das aves é a migração. Na América do Sul, as aves 

migratórias são divididas em dois grupos: os migrantes setentrionais (Neárticas), que se deslocam 

do Hemisfério Norte em direção ao Hemisfério Sul; e os migrantes meridionais (Austrais) que se 

deslocam para o norte a partir do hemisfério sul, havendo dentro do continente diversas 

migrações a partir da parte meridional em direção ao norte (SICK, 1983). Alguns desses 

migrantes, ao contrário dos setentrionais, ocorrem totalmente ou quase totalmente dentro do 

território nacional. Entretanto, muitas dessas migrações não são totalmente entendidas, sendo 

que em algumas espécies a migração não ocorre em toda a população. De forma geral, essas 

espécies chegam a partir do final de agosto e permanecem até o final de março, quando migram 

para invernarem em latitudes menores, normalmente na Amazônia. Durante o levantamento de 

campo não foram registradas espécies migrantes setentrionais. No entanto, uma espécie é 

migrante meridional, o suiriri (Tyrannus melancholicus).  

No suiriri (T. melancholicus) a migração não ocorre em toda a população e podem ser registrados 

em todas as regiões do Brasil durante o ano todo, mas na região sudeste são mais abundantes 

entre setembro e abril, com parte das populações migrando para latitudes menores após esse 

período (SOMENZARI et al., 2018). Outras cinco espécies são consideradas nômades e podem 

realizar movimentos sem um padrão definido, como o neinei (Megarynchus pitangua) e a 

andorinha-pequena-de-casa (Pygochelidon cyanoleuca) (Quadro 7.3.6). Tais deslocamentos 

podem estar associados à sazonalidade de recursos hídricos, tróficos (tais como florações e 

frutificações), ou de dormitório, que incluem movimentos regionais, locais ou parciais (SICK, 

1983). 

Em relação à diversidade e equitabilidade a AID apresentou diversidade de Shannon de H’ 2,491 

e equitabilidade de J’ 0,7738. A diversidade se encontra dentro do intervalo esperado para 

ambientes tropicais (MAGURRAN, 2011), enquanto a baixa equitabilidade é resultado da 

dominância na abundância de uma espécie, o pombo-doméstico (Columba livia). 
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QUADRO 7.3.6 - AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS NA AID 

Táxon  Popular 

Contatos 

Status Ameaça Guilda S/D 

Total IPA 

Ordem Cathartiformes               

Família Cathartidae               

Coragyps atratus  urubu x       DET B/I 

Ordem Accipitriformes               

Família Accipitridae               

Rupornis magnirostris  gavião-carijó x     II CAR B/I 

Ordem Charadriiformes               

Família Charadriidae               

Vanellus chilensis  quero-quero 3 0,13 N   INS B/I 

Ordem Columbiformes               

Família Columbidae               

Columbina talpacoti  rolinha 12 0,50   CI GRA B/I 

Columba livia  pombo-doméstico 51 2,13 EX   ONI B/I 

Patagioenas picazuro  asa-branca 1 0,04 IV CI GRA M/S 

Zenaida auriculata  avoante 34 1,42 N, IV CI GRA B/I 

Ordem Cuculiformes               

Família Cuculidae               

Crotophaga ani  anu-preto 2 0,08     ONI B/I 

Guira guira  anu-branco 1 0,04     ONI B/I 

Ordem Apodiformes               

Família Trochilidae               

Eupetomena macroura  beija-flor-tesoura 2 0,08   II NEC B/I 

Amazilia lactea  beija-flor-de-peito-azul x     II NEC B/S 

Ordem Piciformes               

Família Picidae               

Colaptes campestris  pica-pau-do-campo 1 0,04     INS B/I 

Ordem Falconiformes               

Família Falconidae               

Caracara plancus  carcará x     II CAR B/I 

Falco sparverius  quiriquiri 1 0,04   II CAR B/I 

Ordem Psittaciformes               

Família Psittacidae               

Diopsittaca nobilis  maracanã-pequena 3 0,13   II, XE FRU M/S 

Eupsittula aurea  periquito-rei 2 0,08 IV II, XE FRU M/I 

Brotogeris tirica  periquito-verde 8 0,33 BR, MA II, XE FRU B/F 

Amazona aestiva  papagaio x   IV II, QA, XE FRU M/F 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.3.6 - AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS NA AID 

Táxon  Popular 

Contatos 

Status Ameaça Guilda S/D 

Total IPA 

Ordem Passeriformes               

Família Furnariidae               

Furnarius rufus  joão-de-barro 5 0,21     INS B/I 

Família Tyrannidae               

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 28 1,17     INS B/I 

Machetornis rixosa  suiriri-cavaleiro 1 0,04 N   INS B/I 

Megarynchus pitangua  neinei 5 0,21 N   INS B/S 

Tyrannus melancholicus  suiriri x   M   INS B/I 

Família Hirundinidae               

Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-de-casa 1 0,04 N   INS B/I 

Família Troglodytidae               

Troglodytes musculus  corruíra 4 0,17   XE INS B/I 

Família Turdidae               

Turdus leucomelas  sabiá-branco 3 0,13   XE ONI B/S 

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 16 0,67   XE ONI B/I 

Família Mimidae               

Mimus saturninus  sabiá-do-campo 4 0,17     ONI B/I 

Família Icteridae               

Gnorimopsar chopi  pássaro-preto x     QA, XE ONI B/I 

Família Thraupidae               

Tangara sayaca  sanhaço-cinzento 14 0,58     ONI B/S 

Tangara palmarum  sanhaço-do-coqueiro x       ONI B/S 

Coereba flaveola  cambacica 1 0,04     ONI B/S 

Família Passeridae               

Passer domesticus  pardal 4 0,17 EX   ONI B/I 

Legenda: Dados: Contatos: Total – Número de contatos pelo método de contagem por pontos; X – espécies registradas apenas pelo método 

de busca ativa; IPA – Índice Pontual de Abundância; Status: MA - Endêmica da Mata Atlântica; BR – Restrita ao Brasil; M - Migrante meridional; 

N – Nômade; IV – Invasora; EX - Exótica; Ameaça: QA – Quase ameaçada (SP); II - apêndice do CITES, que lista as espécies que atualmente 

não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu comércio ilegal; CI - Espécies cinegéticas; XE - Espécies utilizadas como animal de 

estimação; Guilda: Car - Carnívoro; Det - Detrítivoro; Fru - Frugívoro; Gra - Granívoro; Ins - Insetívoro; Nec - Nectarívoro; Oni - Onívoro. S/D: 

S - Sensibilidade as alterações ambientais (Stotz et al., 1996); M – média; B - baixa/ D – Dependência de ambiente florestais (Silva 1995; Silva 

et al., 2003); D - Dependente; S - Semidependente; I - Independente. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

No que se refere à preferência alimentar das espécies as onívoras foram dominantes com 

34%(n=11), seguido das insetívoras com 27% (n=9), dos frugívoras com 12% (n=4), das 

granívoras e carnívoras com 9% (n=3) cada, das nectarívoras com 6% (n=2) e das detritívoras 

com 3% (n=1) (Gráfico 7.3.9).  
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De forma geral, espécies onívoras e as insetívoras mais generalistas são beneficiadas com a 

urbanização pela disponibilidade de recursos em áreas urbana (BLAIR 2001, MARZLUFF 2001, 

CHACE; WALSH 2006), além de possuírem dietas menos específicas, tem maior facilidade de 

ocupação de nichos que espécies de ambientes mais restritos, como sub-bosque florestal, com 

dietas mais especializadas (BLAIR, 2001).  

 

Gráfico 7.3.9 – Proporção das espécies segundo a guilda alimentar das aves registradas por meio dos dados 

secundários na AID do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

Sobre o uso de habitat das espécies 70% (n=23) são independentes de ambientes florestais para 

a sobrevivência, 24% (n=8) são semidependentes e 6% (n=2) são dependentes de ambientes 

florestais (Gráfico 7.3.10). As espécies dependentes de ambientes florestais registradas foram o 

periquito-verde (Brotogeris tirica) e o papagaio (Amazona aestiva). 

 

Gráfico 7.3.10 – Proporção das espécies segundo a dependência de ambientes florestais das aves registradas 

por meio dos dados secundários na AID do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Em relação à sensibilidade, das 33 espécies registradas 88% (n=29) possuem baixa sensibilidade 

às perturbações ambientais e 12% (n=4) possuem média sensibilidade (Gráfico 7.3.11). Não 

foram encontradas espécies com alta sensibilidade as perturbações ambientais. 

 

Gráfico 7.3.11 – Proporção das espécies segundo a sensibilidade as alterações ambientais das aves 

registradas por meio dos dados secundários na AID do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

A avifauna presente na AID do empreendimento, assim como ocorre na maioria dos estudos 

realizados em ambientes urbanos, é formada por espécies generalistas, que não dependem de 

ambientes florestais para a sobrevivência e com alta capacidade de permanecer em ambientes 

alterados (FRANCHIN, 2009).  

Alguns estudos demonstraram que a riqueza de espécies de aves em ambientes urbanos está 

relacionada com as diferentes fitofisiomias encontradas, que acabam por propiciar hábitats para 

muitas aves (LOPES; ANJOS, 2006; VALADÃO et al., 2006). A homogeneidade do habitat na 

AID do empreendimento é verificada na avifauna encontrada, onde espécies aquáticas e 

florestais, como as escaladoras de tronco e de sub-bosque florestal, estão ausentes. 

Comparando os resultados encontrados na AID do empreendimento com os dados de registro 

da avifauna no Parque da Vila Prudente (SVMA, 2018b), onde parte da AID está inserida, é 

possível verificar que foram registradas mais espécies no presente estudo (33 contra 25). Ainda, 

12 espécies registradas não tinham registro para o Parque, como as duas espécies quase 

ameaçadas para o estado de São Paulo (Amazona aestiva e Gnorimopsar chopi). Por outro lado, 

quatro espécies com registro para o parque não foram registradas no presente estudo, com 

destaque para a corujinha-do-mato (Megascops choliba), espécie carnívora de hábitos noturnos, 

e o arredio-pálido (Cranioleuca pallida), espécie endêmica da Mata Atlântica, dependente de 

ambientes florestais e com média sensibilidade as alterações ambientais. 

Considerando os dois estudos foram registradas 37 espécies para o Parque Vila Prudente. Assim, 

é possível concluir que o levantamento realizado na AID do Projeto Executivo de Reservatório 

de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca foi satisfatório, com aumento significativo do 

número de espécies locais. As fotos a seguir ilustram a amostra registrada no estudo. 
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Foto 7.3.64 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Periquito-rei (Eupsittula aurea) 

 

 

Foto 7.3.65 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis) 

 

 

Foto 7.3.66 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Periquito-verde (Brotogeris tirica) 

 

 

Foto 7.3.67 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) 

 

 

Foto 7.3.68 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) 

 

Foto 7.3.69 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Sanhaço-do-coqueiro (Tangara palmarum) 

 



-272- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 

Foto 7.3.70 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Anu-preto (Crotophaga ani) 

 

 

Foto 7.3.71 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Anu-branco (Guira guira) 

 

 

Foto 7.3.72 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Sabiá-do-campo (Mimus saturninus) 

 

 

Foto 7.3.73 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Rolinha (Columbina talpacoti) 

 

 

Foto 7.3.74 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Avoante (Zenaida auriculata) 

 

 

Foto 7.3.75 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Pombo-doméstico (Columba livia) 
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Foto 7.3.76 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) 

 

 

Foto 7.3.77 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

João-de-barro (Furnarius rufus) 

 

 

Foto 7.3.78 - Registro fotográfico da avifauna na 

AID - Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 

 

 

Foto 7.3.79 - Registro fotográfico da avifauna na AID - 

Cambacica (Coereba flaveola) 

 

 

Resultados - ADA 

No levantamento de campo para registro da avifauna presente na ADA do empreendimento 

foram registradas 17 espécies, distribuídas em quatro ordens e nove famílias. Os passeriformes 

com 53% (n=9) foi a ordem com maior riqueza, enquanto entre as famílias a Columbidae, com 

27% (n=4) e a Psittacidae, com 18% (n=3), foram as mais representativas (Quadro 7.3.6; Gráfico 

7.3.12 e Gráfico 7.3.13).  
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Gráfico 7.3.12 – Proporção das ordens de aves registradas por meio dos dados primários na ADA do 

empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Gráfico 7.3.13 – Proporção das famílias de aves registradas por meio dos dados primários na ADA do 

empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

A suficiência amostral do levantamento de campo foi apresentada por meio da elaboração de 

uma curva de acúmulo de espécies (Gráfico 7.3.14). Os estimadores de riqueza Jackknife de 

primeira ordem e bootstrap apresentaram valores para a riqueza total da área amostrada de 19 

e 18 espécies, respectivamente. Portanto, os dados primários representam 88% da riqueza 

estimada por Jackknife e 93% da estimada por Bootstrap. É possível observar que apesar da curva 

não atingir uma assíntota, ela apresenta tendência à estabilização. Mesmo que novas espécies 

possam ser registradas com novos levantamentos (MAGURRAN, 2011), o levantamento pode ser 

considerado satisfatório. 
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Gráfico 7.3.14 – Curva acumulada de espécies de aves registradas por meio de dados primários na ADA do 

empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Pelo método quantitativo de contagem por pontos foram registrados 75 contatos de 13 espécies. 

Por meio do índice Pontual de Abundância (IPA) foi possível verificar a abundancia relativa das 

espécies, onde a pombo-doméstico (Columba livia) com 27 contatos e IPA de 2,70 foi a espécie 

mais abundante, seguida da avoante (Zenaida auriculata) com 12 (IPA 1,20), o bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus) com 11 (IPA 1,10) e do sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) com oito (IPA 

0,80) e o sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) com quatro contatos e IPA de 0,40 (Quadro 7.3.7). 

É possível verificar que as espécies mais abundantes da ADA são as mesmas da AID. 

Nenhuma espécie consta nas listas de espécies ameaçadas consultadas (ICMBIO/MMA, 2018; 

São Paulo, 2018; IUCN, 2020). Por outro lado, três espécies constam no apêndice II do CITES, 

que lista as espécies que atualmente não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu 

comércio ilegal (CITES, UNEP-WCMC, 2017), todas da família Psittacidae. Uma espécie, o 

papagaio (Amazona aestiva), é considerada quase ameaçada para o estado de São Paulo (Quadro 

7.3.7). Ainda, oito espécies (47%) são de interesse econômico, sendo que três sofrem pressão de 

caça (potencial cinegético) – Família Columbidae, e cinco sofrem pressão do tráfico e captura 

ilegal (xerimbabo), como a maracanã-pequena (Diopsittaca nobilis) e o sabiá-branco (Turdus 

leucomelas) (Quadro 7.3.7).  

Os padrões de distribuição geográfica de espécies endêmicas podem ser empregados na 

identificação de áreas prioritárias para conservação (STATTERSFIELD et al., 1998). Ainda, a 

presença de espécies endêmicas é importante para auxiliar na escolha de estratégias de 

manutenção de biodiversidade (PIMM et al., 1995). Das 17 espécies compiladas, uma é 

endêmica da Mata atlântica; o periquito-verde (Brotogeris tirica). Essa espécie também é 

endêmica do Brasil (PIACENTINI et al., 2015) (Quadro 7.3.7).  
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Por outro lado, duas espécies são exóticas para o Brasil; o pardal (Passer domesticus), originário 

do Oriente Médio, e o pombo-doméstico (Columba livia), originária da Eurásia e Africa (SICK, 

1997) (Quadro 7.3.7). Outras quatro espécies, apesar de ocorrerem em território brasileiro, são 

consideradas invasoras na cidade de São Paulo. Essas invasões ocorreram por aumento da área 

de distribuição dessas espécies, devido ao desmatamento (Patagioenas picazuro; Zenaida 

auriculata) e/ou também por solturas e fugas de cativeiros (Amazona aestiva; Diopsittaca nobilis) 

(Quadro 7.3.7). 

Nenhuma espécie migrante foi registrada na ADA do empreendimento. Por outro lado, quatro 

espécies registradas são consideradas nômades e realizam movimentos sem um padrão definido, 

como o quero-quero (Vanellus chilensis) e a avoante (Zenaida auriculata) (Quadro 7.3.7). Tais 

deslocamentos podem estar associados à sazonalidade de recursos hídricos, tróficos (tais como 

florações e frutificações), ou de dormitório, que incluem movimentos regionais, locais ou parciais 

(SICK, 1983). 

Em relação à diversidade e equitabilidade a ADA apresentou diversidade de Shannon de H’ 

1,987 e equitabilidade de J’ 0,7745. A diversidade se encontra dentro do intervalo esperado 

para ambientes tropicais (MAGURRAN, 2011), enquanto a baixa equitabilidade é resultado da 

dominância na abundância de uma espécie, o pombo-doméstico (Columba livia). 

QUADRO 7.3.7 - TABELA COM A AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS  

NA ADA 

Táxon  Popular 

Contatos 

Status Ameaça Guilda S/D 

Total IPA 

Ordem Charadriiformes               

Família Charadriidae               

Vanellus chilensis  quero-quero x   N   INS B/I 

Ordem Columbiformes               

Família Columbidae               

Columbina talpacoti  rolinha 2 0,20   CI GRA B/I 

Columba livia  pombo-doméstico 27 2,70 EX   ONI B/I 

Patagioenas picazuro  asa-branca 3 0,30 IV CI GRA M/S 

Zenaida auriculata  avoante 12 1,20 N, IV CI GRA B/I 

Ordem Psittaciformes               

Família Psittacidae               

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena 2 0,20   II, XE FRU M/S 

Brotogeris tirica  periquito-verde 1 0,10 BR, MA II, XE FRU B/F 

Amazona aestiva  papagaio x   IV II, QA, XE FRU M/F 

Ordem Passeriformes               

Família Furnariidae               

Furnarius rufus  joão-de-barro 2 0,20     INS B/I 

Família Tyrannidae               

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 11 1,10     INS B/I 

Megarynchus pitangua  neinei 1 0,10 N   INS B/S 

Tyrannus melancholicus  suiriri     M   INS B/I 

Família Hirundinidae               

Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-de-casa 1 0,10 N   INS B/I 

Continua... 
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...Continuação. 

QUADRO 7.3.7 - TABELA COM A AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS  

NA ADA 

Táxon  Popular 

Contatos 

Status Ameaça Guilda S/D 

Total IPA 

Família Turdidae               

Turdus leucomelas  sabiá-branco 1 0,10   XE ONI B/S 

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 8 0,80   XE ONI B/I 

Família Thraupidae               

Tangara sayaca  sanhaço-cinzento 4 0,40     ONI B/S 

Coereba flaveola  cambacica x       ONI B/S 

Família Passeridae               

Passer domesticus  pardal x   EX   ONI B/I 

Legenda: Dados: Contatos: Total – Número de contatos pelo método de contagem por pontos; X – espécies registradas apenas pelo método 

de busca ativa; IPA – Índice Pontual de Abundância; Status: MA - Endêmica da Mata Atlântica; BR – Restrita ao Brasil; M - Migrante meridional; 

N – Nômade; IV – Invasora; EX - Exótica; Ameaça: QA – Quase ameaçada (SP); II - apêndice do CITES, que lista as espécies que atualmente 

não estão ameaçadas, mas necessitam de controle do seu comércio ilegal; CI - Espécies cinegéticas; XE - Espécies utilizadas como animal de 

estimação; Guilda: Car - Carnívoro; Det - Detrítivoro; Fru - Frugívoro; Gra - Granívoro; Ins - Insetívoro; Nec - Nectarívoro; Oni - Onívoro. S/D: 

S - Sensibilidade as alterações ambientais (Stotz et al., 1996); M – média; B - baixa/ D – Dependência de ambiente florestais (Silva 1995; Silva 

et al., 2003); D - Dependente; S - Semidependente; I - Independente. 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

No que se refere à preferência alimentar das espécies os onívoros foram dominantes com 

35%(n=6), seguido dos insetívoros com 29% (n=5) e dos frugívoros e granívoros com 18% (n=3) 

cada (Gráfico 7.3.15). Espécies onívoras, insetívoras generalistas e granívoras normalmente são 

favorecidas pela urbanização (KLUZA et al., 2000; CHACE; WALSH 2006). Em ambientes 

urbanos essas espécies se beneficiam por alimentos deixados por humanos e / ou por 

comedouros instalados em praças e parques. Ainda, as altas taxas de abundância apresentadas 

por espécies onívoras (Columba livia; Turdus rufiventris; Tangara sayaca), insetívoras generalistas 

(Pitangus sulphuratus) e granívoras (Zenaida auriculata) indicam o elevado grau de urbanização 

da área do estudo (FRANCHIN; MARÇAL JR., 2004). 

A ausência de espécies nectarívoras (beija-flores) indica a ausência de recursos alimentares, 

natural ou artificial (bebedouros), para essas espécies na ADA do empreendimento durante o 

levantamento de campo, uma vez que presença dessas espécies é fortemente modulada pela 

disponibilidade de recursos (MALIZILIA 2001, COTTON 2007).  
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Gráfico 7.3.15 – Proporção das espécies segundo a guilda alimentar das aves registradas por meio dos dados 

primários na ADA empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Sobre o uso do habitat das espécies 53% (n=9) são independentes de ambientes florestais para 

a sobrevivência, 35% (n=6) são semidependentes e 12% (n=2) são dependentes de ambientes 

florestais (Gráfico 7.3.16). As espécies dependentes de ambientes florestais registradas foram o 

periquito-verde (Brotogeris tirica) e o papagaio (Amazona aestiva).  

 
Gráfico 7.3.16 – Proporção das espécies segundo a dependência de ambientes florestais das aves registradas 

por meio dos dados primários na ADA do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Em relação à sensibilidade das espécies, 82% (n=14) possuem baixa sensibilidade às 

perturbações ambientais e 18% (n=3) possuem média sensibilidade (Gráfico 7.3.17). Não foram 

encontradas espécies com alta sensibilidade as perturbações ambientais 
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Gráfico 7.3.17 – Proporção das espécies segundo a sensibilidade as alterações ambientais das aves 

registradas por meio dos dados primários na ADA do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

O baixo número de espécies registradas na ADA é resultado possivelmente do pequeno tamanho 

da área, da estrutura e da composição da vegetação. A vegetação na ADA é composta apenas 

por uma “cerca viva” de espécies arbóreas nativas e exóticas. Hábitats mais complexos tendem 

a sofrer variações menos acentuadas de recursos, mantendo a diversidade de sua avifauna 

constante (MOTTA-JÚNIOR, 1990), e praças e / ou parques maiores, com vegetação variada e 

que conservem parte da vegetação natural são importantes para a manutenção de uma avifauna 

diversificada (MATARAZZO-NEUBERGER,1995). 

As fotos a seguir ilustram algumas das espécies de aves registradas na ADA do Projeto Executivo 

de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca. 

 

Foto 7.3.80 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Avoante (Zenaida auriculata) 
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Foto 7.3.81 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Asa-branca (Patagioenas picazuro) 

 

Foto 7.3.82 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Pombo-doméstico (Columba livia) 

 

Foto 7.3.83 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Pardal (Passer domesticus) 



-281- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

 

Foto 7.3.84 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) 

 

Foto 7.3.85 - Registro fotográfico da avifauna na ADA - Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 

Considerações sobre a Avifauna 

A proporção das espécies segundo o uso de habitat e a sensibilidade as alterações na ADA é 

similar ao encontrado na AID e nos dados secundários, mesmo com diferenças na estrutura da 

vegetação entre eles. Ainda, todas as espécies registradas na ADA também foram registradas na 

AID. A similaridade nas espécies da ADA e AID pode ser resultado da proximidade entre as áreas, 

além das espécies registradas neste estudo serem generalistas em relação ao uso do habitat e 

alimentação.  

Em relação à diversidade e equitabilidade a ADA e AID apresentaram diversidade de Shannon 

de H’ 2,405 e equitabilidade de J’ 0,7417. A diversidade se encontra dentro do intervalo 

esperado para ambientes tropicais (MAGURRAN, 2011), enquanto a baixa equitabilidade é 

resultado da dominância na abundância de uma espécie, o pombo-doméstico (Columba livia). 
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Apesar da ausência da estabilização das curvas de acúmulo de espécies da ADA e AID, quando 

analisadas de forma conjunta é possível verificar uma forte tendência de estabilização da curva 

(Gráfico 7.3.18). Não obstante, em campo foram registradas 95% das espécies esperadas pelo 

estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem e 96% das esperadas por bootstrap.  

 

Gráfico 7.3.18 – Proporção das espécies segundo a guilda alimentar das aves registradas por meio dos dados 

primários na ADA e AID do empreendimento 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

Vale ressaltar que a estabilização da curva acumulativa de espécies raramente ocorre em 

levantamentos de fauna, principalmente em ecossistemas tropicais (SANTOS, 2003). Um 

exemplo da dificuldade de estabilização da curva de espécies pode ser verificado nos estudos 

de Vasconcelos (2009), que realizou levantamento da avifauna em campos rupestres na Serra do 

Caraça, no qual a curva só estabilizou com mais de 80 dias de campo, mesmo campos rupestres 

sendo considerados locais pobres em espécies. 

✓ Mastofauna 

Metodologia 

Os mamíferos foram analisados quanto ao número de espécies e número de registros observados 

na ADA e AID do empreendimento. As espécies amostradas foram caracterizadas por seu nível 

de endemismo em relação aos biomas brasileiros (PAGLIA et al., 2012), à presença em listas 

oficiais de espécies ameaçadas de extinção (SÃO PAULO, 2018; ICMBIO/MMA, 2018; IUCN, 

2020) e a guilda alimentar (REIS et al., 2011). A classificação taxonômica e nomenclatura das 

espécies segue Reis et al., 2011. 
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Resultados 

Durante o levantamento de campo na AID do empreendimento foi registrada uma espécie de 

mamífero, o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), marsupial pertencente a Ordem 

Didelphimorphia e Família Didelphidae (REIS et al., 2011). As características ecológicas da 

espécie já foram supracitadas nos resultados da AII. 

Foi registrado um indivíduo solitário sobre uma árvore próximo as coordenadas (WGS 84) UTM 

23 k 340285 / 7390785 (Foto 7.3.92).  

 

Foto 7.3.86 - Registro fotográfico da avifauna na AID -  Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) 

 

E no levantamento de campo realizado na ADA do empreendimento não foram registrados 

mamíferos nativos. No entanto, os funcionários da PMSP que trabalham no local afirmaram que 

já avistaram o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) nas árvores próximas a guarita da 

segurança.  

7.3.2.5.1 Fauna Sinantrópica  

A expansão da urbanização pode criar condições favoráveis para a colonização e proliferação de 

uma grande variedade de espécies animais, que se adaptaram a viver junto ao ser humano, 

independentemente da vontade deste, sendo denominadas espécies sinantrópicas (RICKLEFS, 

2003 apud FONSECA et al., 2018). Estas diferem dos animais domésticos, os quais o homem 

cria e cuida com as finalidades de companhia (cães, gatos, pássaros, etc.), produção de alimentos 

ou transporte (galinha, boi, cavalo, porcos, etc.) (SÃO PAULO, 2003). A instrução Normativa n° 

141/2006 do IBAMA define fauna sinantrópica como “as populações de espécies silvestres 

nativas ou exóticas que utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória, como via de 

passagem ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida”.  
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Embora esses animais possam desempenhar uma relação harmônica e trazer alguns benefícios 

para os seres humanos, como polinização das plantas (FREIRE, 2011 apud FONSECA et al., 

2018), muitas vezes estes animais afetam negativamente a qualidade de vida da população 

humana, sendo consideradas pragas urbanas, causando prejuízos econômicos, ao meio ambiente 

e a fauna silvestre, além de serem reservatórios ou disseminadores de agentes causadores de 

doenças em outros animais e no ser humano (SÃO PAULO, 2003; GUIMARÃES, 2013; RIBEIRO; 

SANTOS, 2015). 

Entre os animais da fauna sinantrópica que causam problemas à saúde do ser humano estão os 

animais peçonhentos, ou seja, que possuem glândula inoculatória de veneno, como abelhas, 

aranhas, serpentes, escorpiões, lacraias e taturanas (PARISE, 2016). Outra parte da fauna 

sinantrópica são os vetores, ou seja, reservatórios de vírus, bactérias, entre outros organismos 

patogênicos que podem transmitir e propagar doenças. Estas doenças denominam-se zoonoses, 

ou seja, são transmitidas dos animais ao homem ou do homem aos animais por condições 

naturais ou acidentais (COSTA, 2015; SILVA et al., 2016). Como exemplos de vetores temos: os 

roedores, os mosquitos, os carrapatos, os morcegos, os pombos e as pulgas (OPAS, 2010). 

Dentre os principais vetores estão os roedores, sendo que existem três espécies principais 

reconhecidas como pragas urbanas; o camundongo (Mus musculus), a ratazana (Rattus 

norvegicus) e o rato-de-telhado (Rattus rattus) (BONVICINO; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA; 

D’ANDREA, 2008). Esses animais são responsáveis pela transmissão de diversas doenças ao 

homem, sendo catalogadas pelo menos 30 zoonoses, destacando-se a leptospirose, a hantavírus, 

o tifo e a peste bubônica (BASSANI et al., 2014; SÃO PAULO, 2013). 

A peste bubônica é uma doença transmitida pela pulga Xenopsylla cheopis, infectada pela 

bactéria Yersinia pestis (UJVARI, 2003). O tifo é uma doença causada pela bactéria Rickettsia 

typhi transmitida ao homem também pela pulga X. cheopis (FORTUNA, 2009). A Hantavírus é 

uma doença viral transmitida principalmente por roedores, cuja contaminação ocorre por 

contato, direto ou indireto, de fezes e urina desses animais infectados (PEREIRA et al., 2007). A 

leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira interrogans, sendo que o 

contágio ocorre após o contato com a urina de animais infectados (MARTINS et al., 2012). Em 

áreas urbanas, a aglomeração humana associada à alta infestação de ratos, sobretudo a ratazana 

(Rattus novergicus), durante a época das chuvas, as inundações constituem-se no principal fator 

de risco para o aumento do número de casos de leptospirose humana (BRASIL, 2002). 

Vetores que também merecem destaque são os mosquitos e pernilongos. Sua importância reside 

no fato das fêmeas se alimentarem de sangue de diversos vertebrados, como exigência de seu 

ciclo biológico (LEHANE, 2005) e quando infectados, servirem de vetores biológicos de diversos 

patógenos em meio silvestre, periurbano e urbano. No Brasil, merecem destaque o mosquito-

palha (Lutzomyia spp.), pertencente à família Psychodidae, vetor dos agentes das leishmanioses 

tegumentar americana e visceral (BRASIL, 2007). E as espécies da família Culicidae dos gêneros 

Culex, Anopheles e Aedes. Espécies do gênero Culex spp. são vetores da filaríase linfática 

(Elefantíase), causada pelo verme nematoide Wuchereria bancrofti; as do gênero Anopheles spp. 

são os principais vetores de Plasmodium spp., protozoário causador da malária (BRASIL, 2009), 

e do gênero Aedes spp. principalmente o Aedes aegypti, espécie que foi introduzida 
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involuntariamente no brasil, sendo aqui o vetor da dengue, do Zika vírus e da Chikungunya, 

além da febre amarela em ambientes urbanos (BRASIL, 2019).  

Os carrapatos são artrópodes ectoparasitas pertencentes a ordem Ixodida que se alimentam de 

sangue de seus hospedeiros. Cerca de 90% das espécies parasitam animais silvestres (aves, 

mamíferos e répteis) e as demais podem ser encontradas parasitando os animais domésticos e 

humanos. As picadas dos carrapatos causam coceiras e desconforto, mas eles também são vetores 

de diversas doenças que acometem os animais e / ou o ser humano, como a Babesiose causada 

por protozoários do gênero Babesia spp.; a Doença de Lyme causada pela bactéria Borrelia 

burgdorferi; a Ehrlichiose causada pela bactéria Ehrlichia canis e a Febre maculosa, causada pela 

Rickettsia rickettisii, um parasita intracelular (SÃO PAULO, 2004).  

A febre maculosa brasileira é uma doença de grande importância médica humana. Ela é 

transmitida por carrapatos do gênero Amblyomm spp., principalmente Amblyomm cajennense, 

contaminados pela bactéria Rickettsia rickettisii (SÃO PAULO, 2004). No início os sintomas da 

doença nos seres humanos podem ser confundidos com a gripe. Posteriormente, com a evolução 

da doença, ocorre o aparecimento de manchas roxas nas extremidades do corpo do infectado, 

como nos punhos e nos tornozelos, também no pescoço. Devido ao fato dos sintomas se 

confundirem-se com os da gripe, muitos infectados não procuram o tratamento adequado, 

fazendo com que o quadro se agrave, podendo levar ao óbito (BRASIL, 2016a).  

Os pombos (Columba livia) são eficientes vetores de doenças, como a criptococose, a 

histoplasmose e a salmonelose. A inalação de suas excretas contaminadas por fungos pode causar 

criptococose ou histoplasmose. Estas doenças afetam, principalmente, o sistema respiratório, e 

também o sistema nervoso central no caso da criptococose. Já a salmonelose é transmitida por 

meio da ingestão de alimentos contaminados por fezes de pombos, com a bactéria Salmonela 

spp., comprometendo o sistema digestório. Os ácaros presentes nas penas dos pombos, quando 

em contato com a pele do homem podem causar dermatites (SÃO PAULO, 2003). Os morcegos 

também podem ser vetores de doenças por meio de suas fezes e de sua mordida. As fezes 

contêm fungos, como Histoplasma capsulatum que causa a histoplasmose e afeta principalmente 

pulmões e o sistema reticulo endotelial. Já a mordida desse animal pode transmitir a raiva, que 

resulta no inchaço encefálico e, em alguns casos, da medula espinhal (SÃO PAULO, 2003). Na 

Cidade de São Paulo, estudos demonstraram que há baixa positividade para raiva e 

histoplasmose na população de morcegos (1,0% e 2,5%, respectivamente), que somada à baixa 

porcentagem de contato de morcegos com pessoas e animais domésticos, apresenta baixo risco 

à saúde. (SÃO PAULO, 2013). 

✓ Metodologia 

O trabalho de campo para registro da fauna sinantrópica na Área Diretamente Afetada (ADA) 

ocorreu em quatro dias distintos, 22 e 23 de fevereiro e 5 e 9 de março de 2020. As amostragens 

ocorreram nos períodos diurno e vespertino/noturno, num total de 25 horas de amostragem. 

Espécies sinantrópicas registradas durante o levantamento da fauna nativa (mastofauna e 

avifauna) também foram contabilizadas.  
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Para amostragem da fauna sinantrópica foram realizados dois métodos de amostragem; o 

método de busca ativa para a fauna em geral e o método rede entomológica para captura de 

mosquitos adultos (Diptera). O método de amostragem de busca ativa foi realizado percorrendo 

lentamente trajetos não lineares na ADA e entorno direto. Os registros ocorreram por meio de 

observações diretas e/ou indiretas por procura de vestígios, como tocas, fezes, criadouros, locais 

de abrigo naturais ou artificiais, entre outros (Foto 7.3.87 a Foto 7.3.89). Cada vez que um animal 

ou grupo foi observado, foram registradas as seguintes informações: horário, tipo de hábitat onde 

o animal foi encontrado, espécie, número de indivíduos, e modo de detecção (visual, 

movimento, vocalização, cheiro e fezes). 

 

Foto 7.3.87 - Possíveis abrigos artificiais para a fauna sinantrópica (exemplo 1) 
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Foto 7.3.88 - Possíveis abrigos artificiais para a fauna sinantrópica (exemplo 2) 

 

 

Foto 7.3.89 - Acúmulo de água nas raízes das árvores que podem servir de criadouros naturais para 

mosquitos encontrados durante o levantamento da fauna sinantrópica   
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A captura dos indivíduos adultos dos mosquitos foi realizada de forma passiva com uso de rede 

entomológica (aro de 15 cm de diâmetro, haste de madeira com 40 cm de comprimento e tecido 

de nylon 77 fios com 30 cm de comprimento) e aspirador entomológico adaptado (Foto 7.3.90). 

Para captura, o coletor (pessoa) utilizou roupas pretas, e ficou posicionado sentado em bancos 

em meio a vegetação do local (Foto 7.3.91). Todo mosquito que pousou no coletor ou foi 

avistado sobrevoando foi capturado com a rede entomológica e sugado para o reservatório do 

aspirador entomológico. Após a coleta os mosquitos foram adormecidos com vapores de acetona 

e acondicionados em caixas entomológicas para posterior identificação taxonômica. Os imaturos 

(larvas e pupas) quando encontrados foram coletadas com pipeta de 3,0 ml e armazenadas em 

tubito de vidro ou tubo Falcon de 14 ml com uma mistura da água do criadouro e álcool 70%. 

 

Foto 7.3.90 - Rede entomológica e aspirador entomológico adaptado para captura de mosquitos durante o 

levantamento de espécies sinantrópica 
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Foto 7.3.91 - Coletor (pessoa) posicionado sentado em banco em meio a vegetação com roupas pretas para 

captura de mosquitos. 

Por fim, também foram realizadas entrevistas com funcionários do Centro Esportivo Educacional 

Arthur Friedenreich presentes na área para registro indireto de espécies que não foram 

registradas durante o trabalho de campo.  

A classificação taxonômica das espécies segue Piacentini et al (2015) para aves, Reis et al., (2011) 

para os mamíferos e Almeida, Ribeiro-Costa & Marinoni (2003) para os insetos. 

✓ Resultados 

Durante o levantamento de campo foram registradas oito espécies da fauna sinantrópica de 

forma direta e duas espécies por meio de entrevistas, num total de 10 espécies pertencentes a 

três Classes, quatro ordens e quatro famílias (Quadro 7.3.8). A proliferação dessas espécies, 

consideradas pragas, está relacionada ao grau de urbanização da área e a ofertas de recursos, 

como disponibilidade alimentar, de abrigo e proteção.  

O controle integrado dessas pragas consiste num trabalho que envolve o estudo e a compreensão 

de diversos elementos, tais como as características biológicas, ecológicas e comportamentais da 

espécie alvo, bem como técnica e método de controle químico e não químico (WERMELINGER; 

FERREIRA, 2013). No controle populacional de espécies de animais sinantrópicos, deve haver 
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uma integração entre manejo ambiental e a conscientização da população, além da utilização 

de métodos adequados que não acarretem posteriores problemas ao meio ambiente (PAPINI et 

al, 2009). 

QUADRO 7.3.8 - FAUNA SINANTRÓPICA REGISTRADA DURANTE O LEVANTAMENTO DE CAMPO  

Táxon Nome Popular Tipo de Registro Local de Registro Número de Registros 

Classe Insecta 

Ordem Blattodea 

Família Blattidae 

Periplaneta americana barata-de-esgoto Visual Entorno da ADA 12 

Ordem Diptera 

Família Culicidae 

Aedes aegypti mosquito-da-dengue Captura ADA 60 

Aedes albopictus mosquito-tigre-asiático Captura ADA 10 

Aedes fluviatilis mosquito Captura ADA 7 

Aedes scapularis mosquito Captura ADA 6 

Culex quinquefasciatus pernilongo Captura ADA 3 

Culex sp pernilongo Captura ADA 2 

Classe Aves 

Ordem Columbiforme 

Família Columbidae 

Columba livía pombo-doméstico Visual ADA/Entorno 63 

Classe Mammalia 

Ordem Rodentia 

Família Muridae 

Rattus novergicus ratazana Entrevista   

Rattus rato-de-telhado Entrevista   

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Mamíferos 

Não foram registrados mamíferos sinantrópicos durante o levantamento de campo. No entanto, 

funcionários do Centro Esportivo Educacional Arthur Friedenreich que trabalham no local 

informaram que avistam com certa regularidade a ratazana (Rattus novergicus) e o rato de telhado 

(Rattus rattus) na ADA do empreendimento. Vale ressaltar que o local de amostragem estava com 

obras no sistema de águas pluviais durante os dias de amostragem, o que pode ter prejudicado 

o registro dessas espécies. 

O R. rattus e o R. novergicus são mamíferos da ordem Rodentia e família Muridae. Ambas as 

espécies são exóticas e foram introduzidas no Brasil pela colonização Europeia (REIS et al., 2011).  

O R. rattus é popularmente conhecido como rato de telhado, rato preto e rato de forro. É a 

espécie de roedor mais comum na maior parte do Brasil, principalmente nas propriedades rurais 
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e pequenas e médias cidades do interior (BRASIL, 2002). Alimentam-se principalmente de 

produtos vegetais, tais como frutas, grãos e cereais, mas também podem alimentar-se de insetos 

e outros invertebrados quando necessário (KHLYAP; GLASS; KOSOY, 2012). Possui 

aproximadamente 19 cm de comprimento de corpo e cauda de 26 cm de comprimento e 

pelagem, que pode ser preta, castanho-acinzentado a castanho cinzento-avermelhada (REIS et 

al., 2011). 

Possui hábito intradomiciliar e habita forros de casa, superfícies de construções altas e telhados 

onde constroem seus ninhos, descendo a superfície apenas para busca de alimentos e água 

(BRASIL, 2002). Esta espécie raramente nada, e não é comumente encontrada em redes de 

esgotos ou em áreas aquáticas (KHLYAP; GLASS; KOSOY, 2012). A população vive em colônias 

cujo tamanho depende dos recursos existentes no ambiente (ISHIZUKA, 2008). 

O R. novergicus, popularmente conhecida como ratazana, rato de esgoto ou rato marrom, possui 

comprimento do corpo com aproximadamente 21 cm de comprimento e o da cauda com 18 

cm e possui membrana interdigital nas patas posteriores. Tem hábito semiaquático, vivendo de 

preferência à beira de águas doces, salobras ou salgadas. Nada e mergulha com habilidade e 

cava galerias extensas (REIS et al., 2011).  

Esta espécie é a mais comum na faixa litorânea brasileira, mas também é encontrada em campos, 

onde habita diversos ambientes, como galerias de esgoto e águas pluviais, caixas subterrâneos 

(de telefones, eletricidades), abaixo das bordas das calçadas, pátios de concreto, ao longo de 

córregos, em torno das lagoas e em lixões (ISHIZUKA, 2008; KHLYAP; GLASS; KOSOY, 2012). 

Ao contrário da espécie anterior, não procura habitações humanas, mas frequentemente 

estrebarias, aviários e outras instalações de animais domésticos (REIS et al., 2011), áreas ao redor 

de armazéns, lojas e outros estabelecimentos comerciais onde a oferta de alimento é abundante 

(KHLYAP; GLASS; KOSOY, 2012). Colônias que variam de tamanho de acordo com a 

disponibilidade de recursos tais como alimento e abrigo (BRASIL, 2002). 

Esses roedores vivem em média de 1 a 2 anos e a partir do 3° mês de vida já podem procriar, 

sendo que o tempo de gestação é de 19 a 22 dias. O número de filhotes por cria varia de 5 a 

12, dependendo da espécie e da oferta de alimento e abrigo (SÃO PAULO, 2003). 

Os roedores são vetores de pelo menos 30 doenças transmissíveis ao homem, sendo que algumas 

doenças são consideradas de grande importância para a saúde pública, como a leptospirose, 

peste bubônica, tifo murinoe a hantavírus (BASSANI et al., 2014). Destas, a leptospirose é a de 

maior importância devido às suas elevadas taxas de casos graves e letalidade (BRASIL, 2009). 

Entre 2007 e 2019 foram registrados 2.702 casos de leptospirose no município de São Paulo 

com 397 óbitos (SÃO PAULO, 2020a). Durante esse período a taxa de letalidade foi de 14,6%, 

acima do limite aceitável segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS que é de 10%.  

A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira interrogans que fica 

alojada nos rins dos ratos e são eliminadas na sua urina. O contágio pode ocorrer após uma 

exposição direta a enchentes ou em locais contaminados ou por um meio indireto como por 
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trabalhadores de redes de esgoto, limpadores de fossas e bueiros, agricultores e trabalhadores de 

construção civil (MARTINS et al., 2012). 

Desde 1972, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, o município de São Paulo faz o serviço 

de controle de roedores para atendimento de solicitações de munícipes. No entanto, devido à 

falta de pragmatismo e a realização de ações pontuais, voltadas apenas para o atendimento de 

solicitações, não foi possível a avaliação do impacto desse programa na redução da incidência 

de leptospirose na cidade (SÃO PAULO, 2005). 

A partir de 2005 foi criado Programa de Vigilância e Controle de Roedores por meio da 

Coordenadoria de Vigilância Sanitária com intuito de controlar a infestação de roedores e avaliar 

o impacto na redução da incidência de leptospirose no município. Essas ações executadas são 

voltadas basicamente para o controle do R. norvegicus), que é a espécie predominante nas áreas 

de enchente, onde vivem nas beiras de córregos e nas redes de esgoto e de águas pluviais. 

Entretanto, devido ao aumento do R. rattus na maioria das prefeituras nos últimos anos, as ações 

também voltaram para o controle dessa espécie, que por ser intradomiciliar, potencializa o risco 

de injúrias à população, devido ao maior contato (SÃO PAULO, 2005). 

Devido à natureza do empreendimento alvo desse estudo (Reservatório para controle de 

enchentes), o R. novergicus tem maior potencial de proliferação, uma vez que é uma espécie 

semiaquático com hábito peridomiciliar, caso medidas de prevenção e controle não sejam 

realizadas. Entre os principais motivos para a infestação de roedores em ambientes urbanos estão 

a ausência de proteção de redes de esgoto e caixas de drenagem de águas pluviais, acúmulo de 

entulho e lixo, falta de manutenção em matagais e fontes de alimentos disponíveis. 

Segundo o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses (BRASIL, 2016b), para se 

obter resultados satisfatórios e duradouros no controle de roedores, é necessário empregar o 

manejo integrado de pragas, que compreende um conjunto de ações voltadas direta e 

indiretamente à praga-alvo e ao meio que a cerca, praticadas de forma concomitante. Os 

componentes do manejo integrado são; inspeção do local infestado, identificação da espécie (s), 

medidas preventivas e corretivas (antirratização) e adoção de medidas de controle (desratização). 

O controle de roedores é feito aplicando-se iscas ou substâncias tóxicas (raticidas), permitidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em suas tocas ou nos ambientes 

infestados.  

Avifauna 

No levantamento de campo foram registrados 62 indivíduos do pombo-doméstico (Columba 

livia) na ADA e entorno direto (Foto 7.3.92). Apesar do grande número de indivíduos registrados 

do pombo-doméstico, a espécie ainda não pode ser considerada uma praga na área, uma vez 

que não foram registradas mais do que 13 indivíduos juntos durante uma única observação.  

A C. livia pertence a ordem Columbiformes e família Columbidae (PIACENTINI et al., 2015). A 

espécie e exótica para o Brasil, originária da Eurásia e África, e foi introduzida durante o início 

da colonização (SICK, 1997). Alimentam-se preferencialmente de grãos e sementes, mas podem 

reaproveitar restos de alimentos ou até mesmo lixo, além se beneficiarem da alimentação ativa 
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(fornecida por pessoas) em locais como praças, parques, residências, etc. acarreta considerável 

aumento dessa população (SÃO PAULO, 2003). 

Em centros urbanos, o pombo-doméstico pode viver entre 3 e 5 anos e em condições de vida 

silvestre até 15 anos. A fêmea faz os ninhos com materiais que encontra na redondeza de seus 

abrigos, e põe de 1 a 2 ovos que são incubados por um período de 17 a 19 dias (SÃO PAULO, 

2003). 

A oferta abundante de abrigo, proporcionada pela arquitetura urbana de edifícios, a ausência de 

aves de rapina, predadores naturais das pombas e a grande disponibilidade de alimentos, 

resultado da desordenada destinação de resíduos humanos, são fatores que propiciam as 

condições adequadas para a proliferação desta espécie (NUNES, 2003). População muito 

grandes do pombo-doméstico em ambientes urbanos é considerado um indicador ambiental 

negativo (AMÂNCIO et al, 2008). 

 

Foto 7.3.92 - Pombo-doméstico (Columba livia) registrada durante o levantamento de espécies sinantrópicas  

 

A espécie pode transmitir um grande número de doenças pelas suas fezes, que contêm micro-

organismos patogênicos responsáveis por enfermidades como psitacose, salmonelose, 

criptocose, toxoplasmose dentre outras (NUNES, 2003) 

Entre as estratégias de controle estão o esclarecimento da população sobre o fato do hábito de 

fornecer alimentos para pombos acarreta desequilíbrio populacional com proliferação excessiva 

dessas aves, desencadeando problemas para o meio ambiente e afetando a qualidade de vida 

das pessoas. Outras medidas que também podem ter efeitos são a colocação de telas em 
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aberturas e frestas de telhados, remoção de ninhos, mudança no ângulo de inclinação da 

superfície de pouso para 60º e fios de nylon em beirais servindo como barreira (ANIMAIS 

SINANTRÓPICOS, 2013).  

Entre os métodos químicos para controle o uso de esterilizantes químicos como a nicarbizina e 

ornisteril, administrados a longo prazo, apresentaram resultados mais satisfatórios no controle de 

população de pombos, do que os métodos letais com uso de tóxico (MACDONALD & WOLF, 

2013). 

Insetos 

Em relação aos mosquitos (Ordem Diptera) foram registradas em campo seis espécies da família 

Culicidae; Aedes (Stegomyia) aegypti; Aedes (Stegomyia) albopictus; Aedes (Ochlerotatus) 

fluviatilis; Aedes (Ochlerotatus) scapularis; Culex (Culex) quinquefasciatus; Culex sp. No total 

foram coletados 88 indivíduos, sendo 36 indivíduos adultos e 52 imaturos (larvas), todos no 

interior da ADA do empreendimento. A espécie mais abundante foi a do Aedes aegypti com 17 

adultos (11 fêmeas e 6 machos) e 43 imaturos, seguida do Ae. Albopictus com um indivíduo 

adulto (fêmea) e nove imaturos, do Ae. Fluviatilis com sete adultos (fêmeas), do Ae. Scapularis 

com seis adultos (fêmeas), do C. quinquefasciatus com três adultos (fêmeas) e dois adultos 

(fêmeas) de uma espécie não identificada, Culex sp. 

Todas as larvas dos mosquitos foram coletadas em bombonas plásticas com água localizados na 

parte de trás da guarita existente na ADA (Foto 7.3.93 e Foto 7.3.94). Apesar da presença de 

possíveis criadouros naturais na área, como raízes de árvores com água acumulada, não foram 

encontradas larvas nesses locais.  
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Foto 7.3.93 - Criadouro artificial de mosquitos do gênero Aedes registrados durante o levantamento da fauna 

sinantrópica  

 

Foto 7.3.94 - Mosquitos imaturos (larvas) do gênero Aedes coletados e armazenados em tubito de vidro 

durante o levantamento da fauna sinantrópica  
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A seguir são apresentadas as espécies de mosquitos coletados durante o levantamento de campo 

da fauna sinantrópica do Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego 

da Mooca. 

✓ Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) 

✓ Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1894) 

 

 

Foto 7.3.95 - Fêmea de Aedes egypti coletada durante o levantamento da fauna sinantrópica 
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Foto 7.3.96 - Fêmea de Aedes albopictus coletada durante o levantamento da fauna sinantrópica  

 

A distribuição zoogeográfica do subgênero Stegomyia comporta espécies do velho mundo 

particularmente da região etiópica. As espécies Aedes (Stegomyia) aegypti e Aedes (Stegomyia) 

albopictus são comuns em ambiente urbano e periurbano. Essas espécies depositam seus ovos 

fora da água, na parede úmida de recipientes, e os ovos após embrionados podem permanecer 

por longos períodos viáveis, resistindo a condições ambientais desfavoráveis à eclosão das larvas 

(FORATTINI, 2002). As fêmeas são hematófagas vorazes e geralmente atacam durante o dia 

(CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

Ae. Aegypti, popularmente conhecido como mosquito-da-dengue ou pernilongo-rajado, é um 

mosquito originário do Egito no continente africano (IOC, 2020). A espécie se espalhou nas 

regiões tropicais e subtropicais e com o aquecimento global cada vez mais está expandindo sua 

ocorrência pelo mundo e modificando seu ciclo biológico, como por exemplo, aumento de sua 

longevidade (AZEVEDO, 2015). Foi introduzida no Brasil no período colonial, provavelmente 

por navios negreiros que traziam escravos para o Brasil (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 

1994). 

Foi considerada erradicada no Brasil em 1955, mas em 1967 foi novamente reintroduzido 

inicialmente pelo norte do país e hoje sua infestação está em todo território brasileiro. Esta 

espécie se beneficia dos hábitos humanos, utilizando diversos tipos de criadouros artificiais e 

naturais com água limpa e também já foi encontrado em condições adversas, como águas 

poluídas de esgotamento sanitário (CORRÊA et al., 2015). 
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Essa espécie ocorre o ano todo e tem sua densidade populacional diretamente influenciada pelo 

regime de chuvas e temperaturas elevadas (ARAUJO et al., 2015). Ae. aegypti é altamente 

antropofílico e tem elevada importância epidemiológica, pois, é vetor principal dos quatro 

sorotipos do vírus do Dengue, além do Zika, Chikungunya e da Febre amarela. 

Ae. Albopictus, assim como Ae aegypti, é um mosquito exótico introduzido no Brasil no ano de 

1986, provavelmente, vindo de navio juntamente com o transporte de matérias primas, 

exportadas para o Japão (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Diferentemente de Ae 

aegypti, é um mosquito encontrado em ambiente rural, silvestre e no peridomicílio. Sua 

infestação é a mesma de Ae aegypti, e os criadouros, são dos tipos naturais e artificiais 

abandonados nos ambientes. Essa espécie é eclética em relação a hematofagia sendo o homem 

e as aves os hospedeiros mais frequentes. É considerado vetor secundário do vírus do Dengue. 

✓ Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondani, 1848) 

✓ Aedes (Ochlerotatus) fluviatilis (Lutz, 1904) 

O subgênero Ochlerotatus abrange o maior número de espécies de Aedes no Brasil e demais 

países Neotropicais (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). As fêmeas desse subgênero 

são insistentes, vorazes e oportunistas, aumentando sua atividade no crepúsculo vespertino, no 

entanto, sua atividade também ocorre de dia e à noite (FORATTINI, 2002). Seus criadouros são 

geralmente de caráter transitório, no solo e em recipientes naturais e artificiais. 

Ae scapularis é um mosquito essencialmente Neotropical e no Brasil está presente em todos os 

estados (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). É bastante comum nas matas ecundárias, 

plantações e ambientes modificados pelo homem. As formas imaturas se desenvolvem em 

criadouros de caráter transitório no solo, mas também já foram encontrados em recipientes 

artificiais (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI; KAKITANI; SALLUM, 

1997; FORATTINI, 2002). 

Com relação a sua importância epidemiológica Ae scapularis faz parte do rol de espécies 

associadas à transmissão de febre amarela no estado de São Paulo (MUCCI et al., 2016). 

Ae. fluviatilis tem distribuição nas Américas Central e do Sul. A literatura descreve que esta 

espécie utiliza como criadouros a água acumulada em rochas à margem de cursos d’água, no 

entanto, esmas já foram encontrados criadouros da espécie em ocos de árvores e piscinas 

(FORATTINI, 2002). Há evidências de que este mosquito apresenta tendência a domiciliação, se 

adaptando a coexistência com o homem e seus animais domésticos no ambiente urbano e a 

utilização de recipientes artificiais como seus criadouros. 

Essa espécie é bastante ativa durante o dia, mas podem picar durante o crepúsculo vespertino, 

principalmente quando os hospedeiros se encontram próximos a seus locais de criação. Com 

relação a sua capacidade como vetor, faz parte do rol de espécies transmissoras da febre amarela 

em ambientes silvestres (MUCCI et al, 2016). 

✓ Culex (Culex) quinquefasciatus (Say 1823) 
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✓ Culex sp 

 

 

Foto 7.3.97 - Fêmea de Culex quinquefasciatus coletada durante o levantamento da fauna sinantrópica  

O gênero Culex apresenta espécies de mosquitos que variam de pequenos a grandes e de 

coloração geralmente marrom ou enegrecida, além disso, são bastante parecidos dificultando a 

identificação de suas espécies (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 

2002). As espécies desse gênero geralmente apresentam hábitos noturnos, como picos de 

atividades no início do crepúsculo vespertino/noturno, mas algumas espécies podem picar 

durante o dia quando os hospedeiros se encontram próximos ao local de abrigo ou seus 

criadouros (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). São bastante atraídos pela luz 

artificial de residências e pela iluminação urbana. 

Mosquitos do subgênero Culex, são de porte médio e com relação a seus hábitos alimentares 

apresentam certa atração pelas aves, mas atacam também mamíferos, como o homem. Utilizam 

criadouros com águas poluídas e com abundância de matéria orgânica. A oviposição ocorre com 

as fêmeas colocando seus ovos diretamente na água em estruturas denominadas jangadas, 

diferentemente dos mosquitos do gênero Aedes. 

Cx. quinquefasciatus é um mosquito considerado cosmopolita, bastante presente no ambiente 

urbano e sua distribuição é fortemente influenciada pela presença do homem (FORATTINI et 

al., 1993). A presença de rios, córregos poluídos e a falta de saneamento básico, além dos 

aglomerados humanos nas cidades, favorece a presença desta espécie no ambiente (FORATTINI, 

2002). No nordeste do Brasil é vetor principal da filariose bancrofitiana (elefantíase), causada 

pelo nematoide Wuchereria bancrofti. No entanto, populações do sudeste e condições climáticas 

parecem não permitir a transmissão desse patógeno (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 
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1994). Esta espécie é considerada como fator de incômodo em São Paulo, devido a sua baixa 

exigência nas condições de seus criadouros (criadouros com águas poluídas encontrados em 

córregos, rios, etc.), o que proporciona elevada infestação, e por ter hábito noturno, atrapalha o 

sono da população trabalhadora. 

É perceptível que as espécies supracitadas são importantes vetores de doenças de grande 

interesse epidemiológico, sendo necessário desta forma o trabalho dos programas públicos de 

saúde no controle integrado destes mosquitos e prevenção das doenças (BRAGA; VALLE, 2007). 

Os mosquitos são adaptados a praticamente todos os tipos de ambiente, seu ciclo biológico 

possui duas fases: aquática (imaturos) com ovo, 4 estádios larvais e pupa e o terrestre com o 

adulto alado (FORATTINI, 2002). Utilizam basicamente qualquer recipiente ou impressão que 

possa acumular água limpa ou poluída como criadouros e estes podem ser do tipo natural, 

artificial, permanente, semipermanente e transitório (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 

1994). Sua importância reside no fato das fêmeas se alimentarem de sangue de diversos 

vertebrados, como exigência de seu ciclo biológico (LEHANE, 2005) e quando infectados, 

servirem de vetores biológicos de diversos patógenos em meio silvestre, periurbano e urbano. 

Na área de estudo as espécies do gênero Culex spp. são as que possuem maior probabilidade 

proliferação, uma vez que se reproduzem em água poluída. O Aedes aegypti, apesar de 

preferirem água limpa para a reprodução, também podem se reproduzir em água poluída. A 

proliferação do Ae. Aegypti na área é preocupante pelas doenças (dengue, zika e Chikungunya) 

que a espécie pode transmitir aos trabalhadores locais e população vizinha. É importante que o 

corpo técnico em Segurança do Trabalho relacionado as atividades das obras capacitem os 

trabalhadores com relação a proliferação de mosquitos presentes no ambiente de trabalho. 

Não obstante, para controlar a população de mosquitos é necessário evitar os criadouros, com 

supervisão e tratamento de galerias de águas pluviais, redes de esgoto, valetas e possíveis 

reservatórios de água presentes durante as obras. Ainda, um dos métodos mais empregados para 

controle de mosquitos são os usos de inseticidas químicos tais como compostos 

organofosforados, carbamatos e piretróides (BRAGA; VALEE, 2007). Entretanto para um controle 

integrado efetivo é necessário combinar o uso de inseticidas químicos com outros métodos, 

como por exemplo o controle biológico e o uso de extratos vegetais (MACIEL; MORAIS; 

BEVILAQUA, 2010). Estudos recentes indicam ainda outra alternativa que pode ser empregada, 

o controle genético destes vetores, no qual consiste basicamente em liberar no ambiente machos 

esterilizados impedindo desta forma a proliferação da população de mosquitos no ambiente 

(WILKE; MARELLI, 2012). 

Outro inseto registrado foi a barata, pertencente a Ordem Blattodea, (pertencente a Ordem 

Orthoptera para alguns taxonomistas), e Família Blattidae. Durante os levantamentos de campo 

no período noturno foram registrados 12 indivíduos da barata de esgoto (Periplaneta americana), 

próximos as bocas de lobo no entorno da ADA. Vale ressaltar que a temperatura durante o 

levantamento de campo estava abaixo do esperado para a época do ano, com diversos períodos 

com chuva durante as amostragens, condições que diminuem a incidência da espécie.  
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A P. americana possui de 29 a 53 mm de comprimento, coloração entre marrom avermelhado a 

marrom e asas frontais de 4 a 8 mm. São ativas principalmente à noite quando deixam seus 

abrigos à procura de alimentos. Possuem hábitos alimentares bastante variados, preferindo 

àqueles ricos em amido, açúcar ou gordurosos, podendo alimentar-se também de celulose, 

excrementos, sangue, insetos mortos, resíduos de lixo ou esgoto. Preferem locais quentes e 

úmidos, habitando locais com muita gordura e matéria orgânica em abundância como galerias 

de esgoto, bueiros, caixas de gordura e de inspeção. (SÃO PAULO, 2003).  

As baratas de esgoto vivem de 2 a 3 anos e se reproduzem de 10 até 20 vezes durante a vida. 

Essa espécie coloca os seus ovos em uma cápsula chamada ooteca que é depositada em frestas, 

fendas, gavetas ou atrás de móveis. Cada ooteca possui de 12 a 20 ovos e cada ovo dará origem 

à uma ninfa, que após várias mudas dará origem ao inseto adulto (SÃO PAULO, 2003). 

A baratas são importantes do ponto de vista sanitário, pois são vetores de enterobactérias 

associadas a surtos e epidemias hospitalares (MIRANDA; SILVA; 2008) e servem de vetor para 

ovos e larvas de diversas espécies de parasitas helmínticos (THYSSEN et al, 2004). De acordo 

com Miller & Meek (2004), o controle integrado de baratas deve ser respaldado em três etapas 

básicas: a prevenção, que consiste basicamente em remover as fontes de abrigo, alimento e água 

destes insetos; o monitoramento, que envolve o uso de armadilhas e inspeções visuais para 

determinar se as baratas estão presentes e se o controle químico se mostra necessário; e o uso 

de produtos de toxicidade reduzida, de forma que tenham ação específica nas baratas, como 

iscas a base de produtos piretroides e produtos reguladores de crescimento de insetos. 

7.4 MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

O diagnóstico do meio socioeconômico e cultural permite que sejam avaliados os aspectos 

pertinentes à estrutura viária; uso e ocupação do solo; dinâmica populacional; atividades 

econômicas, trabalho e renda; infraestrutura urbana e social da área de estudo, a fim de 

identificar o impacto das obras a serem realizadas, de maneira a obter subsídios para a definição 

de Diretrizes para o Plano de Comunicação com a comunidade a ser afetada pelas mesmas, bem 

como para o Programa de Educação Ambiental. 

Assim nessa caracterização foram avaliadas as seguintes áreas de abrangência para 

desenvolvimento dos estudos: 

✓ Área de Influência Indireta (AII): Compreende os distritos São Lucas e Vila Prudente, 

pertencentes a Subprefeitura da Vila Prudente. 

✓ Área de Influência Direta (AID): Compreende a faixa de aproximadamente 200 m para cada 

lado da ADA; 

✓ Área Diretamente Afetada (ADA): Compreende as áreas a serem ocupadas pelo 

empreendimento propriamente dito e onde estão previstas as intervenções para a sua fase 

de implantação. 
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Deve ser ressaltado que muitos dos indicadores de análise (tais como domicílios, população 

ocupada, renda do chefe de família, escolaridade), contam com dados dos últimos censos 

demográficos – 2000 e 2010 - e, portanto, defasados em dez anos da realidade atual. Sempre 

que possível procurou-se atualizar essas análises com dados mais recentes, tais como os da 

pesquisa OD/ 2017, embora ela não cubra todos os aspectos analisados. 

7.4.1 Área de Influência Indireta (AII) 

Considerando as características do empreendimento objeto do presente EVA, suas dimensões e 

localização, foi definida como Área de Influência Indireta (AII) das Obras de Retenção de Cheias 

– Reservatório Mooca 2, a Subprefeitura da Vila Prudente, localizada na Zona Leste do Município 

de São Paulo que compreende os distritos de São Lucas e Vila Prudente, e abrange uma área de 

19,80 km².  

Faz limite ao sul com os municípios de São Caetano do Sul e Santo André, e com as 

subprefeituras de Sapopemba, Aricanduva/Formosa/Carrão, Mooca e Ipiranga. 

7.4.1.1 Estrutura Viária 

O conhecimento da estrutura viária da área de influência do empreendimento é essencial para 

avaliar os impactos sobre o sistema viário, referentes à circulação de veículos e de pedestres, em 

decorrência do empreendimento a ser implantado na esquina da Avenida Luís Inácio de Anhaia 

Melo e Avenida Jacinto Menezes Palhares. 

Para apreender-se as condições de circulação e mobilidade da área de influência do 

empreendimento durante as intervenções propostas é essencial a contextualização da estrutura 

viária e de transportes da região. A movimentação dos veículos de carregamento poderá 

ocasionar o aumento de fluxo em certas vias. 

As características do sistema viário e de transportes, os polos geradores de viagens e os meios e 

modos de acessibilidade do entorno permitem melhor planejar as vias por onde trafegarão os 

caminhões e demais veículos envolvidos na execução das intervenções propostas, bem como 

minimizar os impactos e eventuais transtornos que possam ser gerados pela implantação do 

empreendimento.  

Para entender o panorama atual do sistema viário e de transportes na área de influência do 

empreendimento, o fluxo atual e futuro (com o incremento das viagens geradas pelo 

empreendimento), foi realizado um levantamento bibliográfico que englobou documentos 

técnicos específicos, dados disponibilizados por órgãos governamentais e privados, bem como 

legislação pertinente. As principais fontes consultadas foram: Plano Regional Estratégico (PRE) da 

Subprefeitura da Vila Prudente
11

; Planejamento Cicloviário - Subprefeitura de Vila Prudente 

organizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET); Pesquisa de Mobilidade da Região 

Metropolitana de São Paulo (Metrô, 2017).  

 

11
 Vale ressaltar que quando o PRE foi projetado em lei, a Subprefeitura de Sapopemba ainda estava incorporada na Subprefeitura de Vila 

Prudente. 
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✓ Hierarquia Viária  

As vias abertas à circulação são, geralmente, classificadas de acordo com os aspectos funcionais 

e físicos, conforme disposto no art. 60 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei n.º 

9.503/1997).  

No município de São Paulo, a SMT estabeleceu a padronização das vias através da Portaria DSV-

G nº 21/02. Devido ao caráter dinâmico do sistema viário municipal, a CET realiza adequações 

periodicamente. A última atualização foi publicada em fevereiro 2019, através da Portaria 

DSV.G. 18/2019. 

Esta classificação é a base utilizada pela CET para definição das condições de circulação e 

operação do trânsito, bem como da estrutura e padronização da sinalização. De acordo com 

esta classificação, as vias foram hierarquizadas em 5 classes: Via de Trânsito Rápido - VTR, Via 

Arterial, Via Coletora, Via Local e Via de Pedestres, como apresentado no Quadro 7.4.1. 

QUADRO 7.4.1 - CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA POR TIPO DE VIA  

Classe das Vias Definição CTB Característica Funcional (Física/Operacional) 

VTR – Vias de Trânsito 

Rápido 

Sem interseções em nível, sem 

acessibilidade direta aos lotes lindeiros e 

sem travessia de pedestres em nível. 

Vias mais apropriadas para fluidez e conexões de 

longa distância, conexão entre Rodovias, e as 

Regiões Norte e Sul e Leste e Oeste, sem 

interrupção em nível e sem acesso lindeiro; 

Via Arterial 

Com interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 

secundárias e locais, possibilitando o 

trânsito entre as regiões da cidade. 

Predominância de trânsito de passagem, onde 

estão localizados os corredores estruturais de 

transporte coletivo; 

Via Coletora 

Coleta e distribui o trânsito que tenha a 

necessidade de entrar ou sair das vias de 

trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das 

regiões da cidade. 

Permite simultaneamente trânsito de passagem e 

acessibilidade aos lotes lindeiros, conecta os bairros 

e vilas ao viário principal da Cidade; 

Via Local 

Com Interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao 

acesso local ou áreas restritas. 

Sem trânsito de passagem (preferencialmente 

residenciais); 

Via de Pedestres 
Vias ou conjunto de vias destinadas à 

circulação prioritária de pedestres. 

Característica Física ou de Sinalização restringindo 

ou priorizando os fluxos, destinando essas áreas 

aos pedestres. 

Fonte: Portaria DSV.G. 18/19, publicada em 20 de fevereiro de 2019. CET. 

 

 

Para atender às especificidades do sistema viário do Município, no âmbito das atribuições da 

SMT, em conformidade com o Órgão Executivo Municipal de Trânsito, e compatibilizar as 

definições previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal 9503/97, com as que 

constam do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – PDE, fica estabelecida a 

correspondência referente à classificação das vias, conforme apresentado no Quadro 7.4.2. 
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QUADRO 7.4.2 - CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA  

Rede 

Viária 

Código de 

Trânsito 

Brasileiro 

Classificação Viária no âmbito do Município 

de São Paulo 
Indicadores Funcionais 

E
S
T
R

U
T
U

R
A

L
 

Via de Trânsito 

Rápido - VTR 

1º Nível – Via de Trânsito 

Rápido 

N1-TR 

Forma, junto com as vias arteriais, a 

principal estrutura viária da Cidade. 

Recebe os fluxos veiculares das vias 

arteriais, coletoras e locais. 

2º Nível – Via de Trânsito 

Rápido 

N2-TR 

3º Nível – Via de Trânsito 

Rápido 

N3-TR 

Viária Arterial 

– VA 

1º Nível – Via Arterial 1 N1-A1 É de interesse Interestadual. 

O trânsito de passagem é 

predominante sobre o trânsito local. 

Recebe os fluxos veiculares das vias 

coletoras e locais. 

Pode apoiar o fluxo das VTR. 

1º Nível – Via Arterial 2 N1-A2 

1º Nível – Via Arterial 3 N1-A3 

2º Nível – Via Arterial 1 N2-A1 Faz a ligação do Município de São 

Paulo com os municípios vizinhos. O 

trânsito de passagem é predominante 

sobre o trânsito local. 

Recebe os fluxos veiculares das vias 

coletoras e locais. Pode apoiar o fluxo 

das VTR. 

2º Nível – Via Arterial 2 N2-A2 

2º Nível – Via Arterial 3 N2-A3 

 
 

3º Nível – Via Arterial 1 N3-A1 É de interesse Municipal e permite 

articulação e deslocamento entre 

regiões extremas. 

O trânsito de passagem é 

predominante sobre o trânsito local. 

Recebe os fluxos veiculares das vias 

coletoras e locais. 

Pode apoiar o fluxo das VTR. 

3º Nível – Via Arterial 2 N3-A2 

3º Nível – Via Arterial 3 N3-A3 

C
O

L
E
T
O

R
A

 

Via Coletora -

VC 

4º Nível - Via Coletora 1 N4-C1 Coleta e distribui os fluxos veiculares 

das VTRs e VAs para as vias locais. 

Permite simultaneamente o trânsito de 

passagem e de acessibilidade aos lotes. 

4º Nível - Via Coletora 2 N4-C2 

5º Nível - Via Coletora 1 N5-C1 São as Vias Coletoras ou trechos de 

Vias Coletoras contidas nas ZERs. 5º Nível - Via Coletora 2 N5-C2 

L
O

C
A

L
 

Via Local – VL 6º Nível - Via Local N6-VL 

A acessibilidade pontual é prioritária 

em relação à circulação. 

Atende aos deslocamentos de trânsito 

estritamente locais. 

T
R

A
N

S
P

.
 
N

Ã
O

 

M
O

T
O

R
I
Z

A
D

O
 

Via e Área de 

Pedestres - 

VPD 

 VPD 

Atende ao trânsito do modo a pé e de 

pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

Ciclovia -VBC  VBC 
Atende ao trânsito exclusivo de 

bicicletas 

Fonte: PMSP - Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

No presente diagnóstico a caracterização das vias segue o modelo hierárquico definido na 

Portaria DSV.G 018/19, conforme ilustra a Figura 7.4.1. 
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Figura 7.4.1 -  Hierarquização sistema viário da AII



-306- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

O sistema viário da Área de Influência Indireta – AII é cortado por 2 grandes vias arteriais: Avenida 

Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, Avenida Doutor Francisco Mesquita, nas quais, por meio 

destas, além de acessar rodovias estaduais e federais, nessas vias é possível fazer ligação a outros 

municípios e aos principais polos geradores de tráfego da região. Além destas, há outras 

importantes vias arteriais e coletoras na AII: 

✓ Vias Arteriais: Avenida Vila Ema, Avenida Salim Farah Maluf, Rua do Orfanato, Rua do 

Oratório, Avenida Paes de Barros, Rua Ibitirama. 

✓ Vias Coletoras: Avenida Francisco Falconi, Avenida Jacinto Menezes Palhares, Avenida 

Zelina, Rua Costa Barros, dentre outras. 

 

As ruas e avenidas citadas acima possuem um tráfego intenso de veículos, sendo que as avenidas 

Luís Inácio de Anhaia Melo, Sapopemba e a rua do Orfanato são vias com priorização para a 

circulação das linhas do Sistema Integrado de Transporte Público. Estas vias citadas acima somam 

39,9 km de vias arteriais e 9,4 km de extensão de vias coletoras dentro da AII, como mostra o 

Quadro 7.4.3. 

QUADRO 7.4.3 - EXTENSÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DA AII 

Tipo de Via Nome Extensão (Km) Total (Km) 

Arterial 

Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello 16,3 

39,9 

Avenida Doutor Francisco Mesquita 5,5 

Avenida Vila Ema 5,0 

Avenida Salim Farah Maluf 1,2 

Rua do Orfanato 1,1 

Rua do Oratório 6,7 

Avenida Paes de Barros 1,4 

Rua Ibitirama 2,7 

Coletora 

Avenida Francisco Falconi 3,1 

9,4 

Avenida Jacinto Menezes Palhares 1,6 

Avenida Zelina 1,4 

Rua Costa Barros 3,3 

Fonte: Portaria DSV.G. 18/19, publicada em 20 de fevereiro de 2019. CET 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Algumas barreiras físicas interferem na infraestrutura viária da AII, sendo as de maior dificuldade 

a transposição do Rio Tamanduateí e das linhas férreas do Metrô e CPTM. Algumas poucas obras 

de arte transpõem o Rio e as linhas férreas: Viaduto Grande São Paulo e Viaduto Pacheco Chaves. 

Outras pontes dão acesso aos municípios de São Caetano do Sul e Santo André. 

 

A AII como um todo apresenta apenas um pequeno trecho de corredor de ônibus existente na 

Avenida Paes de Barros, e outro planejado, abrangendo as avenidas Professor Luiz Ignácio Anhaia 

Mello e Salim Farah Maluf, concentrado na divisa do distrito de Vila Prudente/Mooca/Ipiranga. 
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✓ Transporte público 

Os meios de transporte coletivo que atendem à demanda diária de milhões de passageiros 

englobam os ônibus, operados por empresas privadas, incluindo a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), os trens da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) e os veículos leves sobre trilhos da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo (Metrô). O sistema de transporte da cidade de São Paulo é complementado pela 

infraestrutura cicloviária.  

Cabe à Secretaria Municipal de Transportes - SMT a responsabilidade sobre o planejamento, a 

especificação, a gestão, o controle e a fiscalização do Sistema Integrado de Transportes de 

Passageiros – SITP. 

A rede de transporte público que serve a região é composta pelo sistema metro-ferroviário, 

através da: 

 CPTM – Linha 10 Turquesa: Estações Tamanduateí e Ipiranga;  

 Metrô - Linha 2 Verde: Estações Tamanduateí e Vila Prudente 

 Metro (Monotrilho) - Linha 15 Prata: Estações Vila Prudente, Oratório, São Lucas, 

Camilo Haddad e Vila Tolstói. Trata-se de uma linha elevada com monotrilho, sendo 

que estas estações estão localizadas sobre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello; 

 Terminal de Ônibus da Vila Prudente. 

A região é servida por 53 linhas/itinerários de ônibus, distribuídas entre 4 empresas que prestam 

este serviço: Allibus, Movebuss, Transunião e Via Sudeste, segundo dados disponibilizados no 

portal GeoSampa (2019). Cabe ressaltar que na Área de Influência Direta (AID) circulam 28 

linhas de ônibus, conforme Quadro 7.4.4. 

QUADRO 7.4.4 - LINHAS DE ÔNIBUS NA AID 

Código Nome Empresa 

3021-10 Terminal Vila Prudente VIA SUDESTE 

5110-41 Metrô Tamanduateí VIA SUDESTE 

3024-10 Terminal Vila Prudente VIA SUDESTE 

514T-10 Jd. Itápolis MOVEBUSS 

4029-10 Terminal Vila Prudente MOVEBUSS 

514T-22 Jd. Itápolis MOVEBUSS 

5110-24 Terminal Vila Prudente VIA SUDESTE 

514T-21 Terminal Vila Prudente MOVEBUSS 

N536-11 Jd. Itápolis MOVEBUSS 

N531-11 Terminal Vila Prudente VIA SUDESTE 

5142-10 Terminal Parque D. Pedro II VIA SUDESTE 

373M-10 Shop. Metrô Tatuapé VIA SUDESTE 

373T-10 Metrô Bresser MOVEBUSS 

314V-10 Pça. Almeida Jr. VIA SUDESTE 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.4.4 - LINHAS DE ÔNIBUS NA AID 

Código Nome Empresa 

364A-10 Hosp. Ipiranga MOVEBUSS 

524L-10 Metrô Tatuapé MOVEBUSS 

575C-10 Ipiranga VIA SUDESTE 

N501-11 Terminal Parque D. Pedro II VIA SUDESTE 

3112-10 Metrô Belém MOVEBUSS 

3390-10 Terminal Parque D. Pedro II VIA SUDESTE 

4222-10 Mooca VIA SUDESTE 

5110-10 Terminal Mercado VIA SUDESTE 

5110-21 Terminal Mercado VIA SUDESTE 

5110-22 Terminal Mercado VIA SUDESTE 

5110-23 Terminal Mercado VIA SUDESTE 

5143-10 Terminal Parque D. Pedro II VIA SUDESTE 

5143-31 Terminal Parque D. Pedro II VIA SUDESTE 

4031-10 Metrô Tamanduateí MOVEBUSS 

Fonte: Portal GeoSampa (2019). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

Em relação à estrutura cicloviária a AII tem 12,7 km de extensão entre ciclovias e/ou ciclofaixas 

implantadas, segundo dados da CET (2016)
12

, como mostra o Quadro 7.4.5. A integração modal 

ocorre no Terminal de ônibus de Vila Prudente Tamanduateí, nas estações de Metrô Vila 

Prudente e Oratório do Monotrilho. 

QUADRO 7.4.5 - INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DA AII 

Nome da Infraestrutura Cicloviária Inauguração Descrição Extensão (km) 

CICLOFAIXA FRANCISCO MESQUITA 2015-07-07 CICLOFAIXA 3,43 

CICLOFAIXA VILA PRUDENTE - TRECHO 2 2014-12-09 CICLOFAIXA 1,88 

CICLOVIA MONOTRILHO VILA PRUDENTE 2014-08-30 CICLOVIA 2,47 

CICLOFAIXA VILA PRUDENTE - TRECHO 1 2014-08-30 CICLOFAIXA 2,85 

CICLOFAIXA VILA PRUDENTE - TRECHO 3 2015-05-14 CICLOFAIXA 2,07 

TOTAL 12,7 

Fonte: CET, 2016. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

A Figura 7.4.2 apresenta a estrutura viária existente nas áreas de influência do empreendimento, 

bem como as vias por onde trafegarão os caminhões e demais veículos envolvidos na execução 

das intervenções propostas durante a implantação da obra. 

 

12
 CET. Planejamento Cicloviário do Município de São Paulo: Prefeitura Regional de Vila Prudente. São Paulo, 2016. 
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Figura 7.4.2 - Estrutura Viária Existente nas Áreas de Influência do Empreendimento 
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✓ Mobilidade Urbana 

A mobilidade urbana aborda os deslocamentos realizados pelas pessoas de um determinado 

território. Os indicadores da mobilidade urbana são fundamentais para o planejamento da 

infraestrutura de transportes, especialmente, o desenvolvimento do sistema de transporte 

público, tendo em vista atender às demandas de viagens da população. 

Estudos de mobilidade têm o propósito de integrar os serviços desconexos nas áreas urbanas e 

estabelecer diferentes modos de locomoção, que possibilitam a conexão social e espacial da 

população. 

Para caracterizar a mobilidade urbana na área de influência do empreendimento foram utilizados 

dados recentes disponibilizados pela Pesquisa Origem–Destino de 2017 realizada pelo Metrô 

em parceria com a PMSP. Nesta pesquisa, o município de São Paulo foi subdividido em 320 

zonas, cada zona consiste em uma unidade geográfica, cuja representatividade estatística dos 

dados é considerável. 

De acordo pesquisa OD de 2017, das 86.142 famílias entrevistadas nas zonas definidas na 

Pesquisa Origem-Destino contempladas pelas áreas de influência do empreendimento, cerca de 

54% possuem 1 automóvel privado, 9% das famílias possuem 2 automóveis e, apenas 236 

(aproximadamente 0,3%) das famílias que residem na Subprefeitura de Vila Prudente possuem 

3 automóveis ou mais. Das famílias entrevistadas, 37% declararam que não possuíam 

automóveis, dependem de outros modos de transporte para transitar na cidade, como ilustra o 

Gráfico 7.4.1. 

 

Gráfico 7.4.1 - Número de Famílias por Número de Automóveis Particulares na AII  

Obs: Número total de famílias entrevistadas na AII: 86.142. 

Fonte: Metrô. Pesquisa Origem–Destino, 2017. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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De acordo com a Pesquisa Origem-Destino, em 2017 foram realizadas 446.222 viagens 

diariamente na AII. A maioria das viagens era realizada por automóvel, com cerca de 35% do 

total de deslocamentos realizados. O modo a pé superou as viagens efetuadas por ônibus, com 

22% e 20,6%, respectivamente.  

Ao todo, o transporte coletivo, que compreende metrô, trem, ônibus, escolar e fretado, foi 

responsável por 164.797 de viagens por dia, representando 37% do total de viagens feitas na AII. 

O Gráfico 7.4.2, apresenta o número de viagens feitas por dia em 2017, considerando os 

principais modos de locomoção na AII. E a Figura 7.4.3 mostra onde estão concentrados estes 

deslocamentos. 

 

 
Gráfico 7.4.2 - Número de viagens diárias realizadas por meio de transporte na AII 

Obs: Número total de viagens produzidas por dia na AII: 446.222. 

Fonte: Metrô. Pesquisa Origem–Destino, 2017. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Figura 7.4.3 - Mobilidade Urbana e Principais Zonas de Origem de Viagens na AII 
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Em relação aos fatores que motivam as viagens, a pesquisa OD de 2017 mostra que os principais 

deslocamentos na AII ocorrem por motivo de trabalho, com 207.129, que representa 46% do 

total. As viagens por motivo escolar estão em segundo lugar, com 160.561 (36%), como ilustra o 

Gráfico 7.4.3. 

 

Gráfico 7.4.3 - Motivos das viagens diárias produzidas na AII 

Obs: Número total de viagens produzidas por dia na AII: 446.222. 

Fonte: Metrô. Pesquisa Origem–Destino, 2017. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

De modo geral, na Área de Influência Indireta há 263,5 km vias locais, 83,7 km de vias coletoras 

e 48,2 km de vias arteriais, sendo que a presença de vias arteriais privilegia o fluxo intenso de 

veículos, enquanto que as coletoras atendem aos deslocamentos locais, conciliando a 

necessidade de deslocamento de veículos e de pedestres na região. 

Segundo a Pesquisa Origem-Destino (Metro, 2017) há o predomínio de viagens realizadas por 

automóveis, a pé e ônibus. A escolha por andar a pé ocorre principalmente pela pequena 

distância a ser percorrida, especialmente pelo motivo escola/educação. 

Vale salientar que o horário com maior número de viagens é a hora do almoço, pois há um 

grande contingente de viagens motivo escola, tem gente saindo e gente chegando, então tem 

um pico. Como estas viagens são majoritariamente a pé, não aparecem nas condições do sistema 

viário e, portanto, não se tem essa percepção de que o maior número de deslocamentos ocorre 

neste horário. 

No Área de Influência Direta (AID) do empreendimento há duas vias arteriais, as avenidas 

Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello e Vila Ema, e alguns coletoras, com destaque para as 

avenidas Francisco Falconi e Jacinto Menezes Palhares. Por estas avenidas circulam 28 linhas de 

ônibus e há 11 pontos de ônibus. Estas avenidas (Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, Francisco 

Falconi e Jacinto Menezes Palhares) concentram uma parcela significativa da infraestrutura 

cicloviária da área de estudo, como ilustra a Figura 7.4.3. 
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Na frente do empreendimento, sobre a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, passa a 

linha elevada com monotrilho do Metrô, a Linha 15. Dentro do limite da AID não há nenhuma 

estação do Metrô, a estação mais próxima, a Oratório, está localizada a cerca de 400 metros do 

empreendimento. 

É importante ressaltar que a mobilidade urbana, tanto na AII quanto da AID, sofre interferências 

com os recorrentes alagamentos, especialmente, ao longo da Avenida Professor Luiz Ignácio 

Anhaia Mello. São frequentes os congestionamentos na região, em dias de chuvas intensas. Ante 

a ocorrência de um alagamento, não apenas as vias diretamente atingidas pelas águas sofrem 

perturbação, mas também as possíveis vias de desvio, onde o trânsito pode se congestionar. 

Assim, os congestionamentos provocados pelos alagamentos e a interrupção do trânsito se 

propagam pelas Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello e vias adjacentes. 

7.4.1.2 Dinâmica Populacional 

Os dados de população recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

exibem características da distribuição populacional da cidade de São Paulo, espelhando o 

processo de gentrificação iniciado na segunda metade do século XX, aonde houve uma 

valorização da região central, que afetou principalmente a população de baixa renda, 

ocasionando o esvaziamento das áreas centrais e o crescimento desordenado das áreas 

periféricas. As zonas Leste e Sul foram as que mais cresceram nas últimas décadas, apresentando 

uma distribuição espacial desigual da população, bem como o maior número de distritos carentes 

da cidade de São Paulo. 

Entre os fatores que podem ter contribuído para este espraiamento da ocupação urbana nas 

regiões centrais e para a mudança no padrão de crescimento demográfico no município, cabe 

destacar: a continuidade do processo de desconcentração industrial em direção a outros 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo e interior do Estado; o alto custo de vida na 

capital (sobretudo no que se refere à habitação); e a expansão de atividades terciárias nas áreas 

mais consolidadas do centro urbano, substituindo o uso residencial de muitas áreas pelo uso 

comercial e de serviços. 

A Zona Leste do município de São Paulo, composta por 12 subprefeituras e 33 distritos, é a 

região mais populosa do município, em 2010 concentrava 36% de toda a população paulistana. 

Essa região apresenta uma disparidade da concentração populacional entre os distritos, reflexo 

dos saldos de crescimento populacional negativo dos distritos mais próximos ao centro da cidade 

no período entre 1980 e 2000, e das elevadas taxas de crescimento da população na região do 

extremo leste no mesmo período. Entre as décadas de 2000 e 2010, houve uma inversão na taxa 

de crescimento dos distritos mais centrais, que passaram a apresentar as maiores taxas de toda a 

Zona Leste. Os distritos mais periféricos tiveram uma queda expressiva na taxa de crescimento, 

apesar dessas taxas continuarem positivas. 
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A Subprefeitura de Vila Prudente chegou ao ano 2010 com população total de 246.589 

habitantes. Entre 1991 e 2000, sofreu decréscimo populacional de 24.896 pessoas, 

representando uma taxa de crescimento equivalente a -1,08% nesse período, conforme pode 

ser observado no Quadro 7.4.6. No entanto, entre 2000 e 2010, houve uma inversão na taxa de 

crescimento, a Subprefeitura de Vila Prudente cresceu a uma taxa de 0,21% a.a, o que 

representou um acrescimento de 5.152 habitantes. Cabe destacar que o crescimento da Vila 

Prudente, apesar de positivo, foi inferior ao do município, que apresentou uma taxa de 

crescimento de 0,76% a.a. Segundo Berges (2013) essa conversão é favorecida pela 

implementação da estação de Metrô Vila Prudente, detentora de um alto potencial de mudança 

nos padrões de uso e ocupação do solo  pela valorização e especulação  imobiliária. Observa-

se, ao entorno da estação, a demolição de galpões e casas antigas para a construção de 

empreendimento imobiliários comerciais e residenciais.  

Vale ressaltar, que apesar de importante, a inversão no crescimento populacional ocorrida nos 

anos 2000/2010 ainda não foi suficiente para recuperar o patamar populacional que os distritos 

da AII detinham no início da década de 1990, conforme pode ser observado no Quadro 7.4.6. 

QUADRO 7.4.6 - CRESCIMENTO POPULACIONAL 1980/1991/2000/2010 

 Localidade 

População Taxa de Crescimento 

1980 1991 2000 2010 80/91 91/00 00/10 

São Lucas 156.430 152.036 139.333 142.347 -0,26% -0,96% 0,21% 

Vila Prudente 124.777 114.297 102.104 104.242 -0,79% -1,25% 0,21% 

Subprefeitura Vila Prudente 281.207 266.333 241.437 246.589 -0,49% -1,08% 0,21% 

MSP 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 1,16% 0,88% 0,76% 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE 

Elabração: Engecorps, 2020 

  

 

Apesar da diminuição da taxa de crescimento do município, a expansão das áreas periféricas, 

incluindo aquelas situadas em zonas de proteção a mananciais, fez com que a aglomeração 

urbana continuasse a crescer em seu conjunto, chegando a um total 11.253.503 habitantes no 

ano de 2010.  

Conforme apresentado no Quadro 7.4.7, os índices de adensamento populacional da 

Subprefeitura de Vila Prudente são superiores aos do município de São Paulo (74,58 hab/ha, no 

ano de 2010), cabendo destacar o distrito de São Lucas que apresenta o maior nível de 

adensamento populacional da AII, equivalente a 143,78 hab/ha no ano de 2010. 

QUADRO 7.4.7 - DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA AII 

Unidades Territoriais Hab/ha (1980) Hab/ha (1991) Hab/ha (2000) Hab/ha (2010) 

São Lucas 158,01 153,57 140,74 143,78 

Vila Prudente 126,04 115,45 103,14 105,29 

Subprefeitura Vila Prudente 84,45 79,98 72,50 74,05 

MSP 56,28 63,92 69,15 74,58 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE 

Elabração: Engecorps, 2020 
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São Lucas é o distrito com a maior densidade demográfica da Subprefeitura, com densidades 

predominantes variando entre 100 e 200 hab./ha, sendo que as maiores densidades estão 

concentradas na porção leste do distrito, onde prevalecem moradias residenciais de baixo a 

médio padrão, além de 7 das 9 favelas do distrito.  Já no distrito de Vila Prudente predominam 

densidades demográficas de até 100 hab./ha, na porção sul do distrito predominam densidades 

de 100 a 150 hab/ha como pode ser observado na Figura 7.4.4. Destaca-se que as densidades 

demográficas superiores a 300 hab./ha estão localizadas em áreas de condomínios verticais ou 

de favelas. 
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Figura 7.4.4 - Densidade Demográfica 
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Com objetivo de compreender possíveis tendências de crescimento ou esvaziamento da Área de 

Influência Indireta do empreendimento em cenários demográficos futuros, foram analisadas as 

projeções de população, produzidas pela Fundação Seade, como apresentado no Quadro 7.4.8. 

QUADRO 7.4.8 - POPULAÇÃO RECENSEADA 2010 E PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO 

ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2050  

Distritos 2010 2020 2030 2040 2050 

São Lucas 142.347 139.504 134.871 128.257 131.471 

Vila Prudente 104.242 102.091 98.633 93.733 94.710 

Subprefeitura Vila Prudente 246.589 241.595 233.504 221.990 226.181 

MSP 11.253.503 11.754.736 12.255.969 12.757.203 12.205.291 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE; Sistema Seade de Projeções Populacionais. Disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/ 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

De acordo com a projeção populacional feita pela Fundação Seade
13

, é possível afirmar que a 

população total da AII apresenta pequeno decréscimo nos anos analisados (2010 e 2050), 

quando passa de 246.589 habitantes em 2010 para 226.181 em 2050. Destaca-se a 

Subprefeitura de Vila Prudente não segue a tendência do município de São Paulo, o qual 

manterá uma taxa de crescimento positiva, apesar de baixa, e chegará em 2050 com uma 

população estimada em 12.205.291 habitantes. 

Apesar do decréscimo estimado pela Fundação Seade, a pesquisa Origem e Destino realizadas 

pelo Metrô de São Paulo aponta que entre 2007 e 201714 a Subprefeitura de Vila Prudente 

apresentou uma taxa de crescimento de 1,62% a.a.  Os ocorrentes lançamentos de 

empreendimento imobiliário na região pode ser um dos motivos para o crescimento 

populacional apontado na pesquisa de Origem e Destino. 

De acordo com os Censos Demográficos do IBGE, entre os anos de 2000 e 2010, a subprefeitura 

de Vila Prudente teve um aumento de aproximadamente 8.400 domicílios ocupados, sendo que 

mais da metade era do tipo Apartamento.  O distrito de Vila Prudente teve um aumento de 45% 

em imóveis deste tipo, enquanto São Lucas teve esse aumento foi de 26%.  Segundo os dados 

da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio – EMBRAESP
15

, neste período foram lançados 

53 empreendimentos imobiliários, sendo 4.567 no distrito de Vila Prudente e 3.852 em São 

Lucas.  

É importante ressaltar a relevância da Linha 15 – Prata do Metrô como uma das propulsoras da 

verticalização na região. As estações de Metrô da Linha 15 na AII começaram a ser inauguradas 

no ano de 2014 (Estação Vila Prudente) e terminaram em abril de 2018, com a inauguração da 

Estação Vila Tolstói. De acordo com os dados da EMBRAESP, somente entre os anos de 2011 e 

2016 foram lançados 31 empreendimentos imobiliários, dos quais 27 estão localizados no raio 

de 1 km de estações do Metrô, seguindo a tendência apontada no levantamento realizado pela 

 

13
 https://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/ 

14
 http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/ 

15
 http://agencia.fapesp.br/cem-disponibiliza-base-de-dados-de-lancamentos-imobiliarios/19305/ 
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imobiliária Lopes, de que 66,2% dos projetos estarão a até 1 Km de distância de estações ou 

trilhos – incluindo as linhas em obras e em projeto
16

. 

7.4.1.3 Uso e Ocupação do Solo 

Histórico de ocupação 

A ocupação histórica da Vila Prudente apresentou-se como parte do processo de imigração e 

industrialização do Município de São Paulo, no fim do século XIX. Em razão do desenvolvimento 

industrial, pequenos grupos isolados da metrópole, conseguiram se estabelecer e desenvolver no 

ritmo do aglomerado urbano que tinha se estabelecido no centro. Segundo Petrone (1958), a 

expansão de São Paulo, em direção a São Caetano do Sul e Santo André, se materializou através 

dos bairros à margem direita do Tamanduateí, inclusive o bairro de Vila Prudente. O autor 

destaca que estes bairros não surgiram ao longo da via férrea, mas paralelamente, em terrenos 

mais elevados, justamente pela instalação dos estabelecimentos fabris.  

É considerado o dia de fundação do bairro de Vila Prudente a data de venda das terras, utilizadas 

para cultivo de frutas e pastos por um comerciante português chamado João Pedroso, para três 

irmãos imigrantes italianos em outubro de 1890. A partir de então, os irmãos proprietários 

instalaram a primeira indústria da região, a Fábrica de Confeitos e Chocolate Falchi. A mão de 

obra do empreendimento era constituída basicamente de imigrantes italianos, que vieram das 

regiões da Mooca, Ipiranga e Brás. Para promover o processo de ocupação residencial do bairro, 

os proprietários italianos subsidiavam mutirões de construção de moradias operárias nas 

adjacências da fábrica (PMSP, 2019).  

Segundo a PMSP (2019), no início do século XX a Vila Prudente começou se consolidar como 

uma grande vila fabril, com a implantação de indústrias de papelão, cerâmica, louças e 

tecelagem, fazendo com que o sistema de transportes crescesse assim como os equipamentos de 

infraestrutura, cultura e lazer. Com a crescente econômica do bairro, em 1923 a Vila Prudente 

ganha independência política, que até então era subordinada ao Ipiranga. Mendes (1958) relata 

que a partir da década de 30, bairros no entorno começaram a se constituir: Vila Zelina , Vila 

Alpina, Vila Ema e outros vilas são exemplos da expansão da região.  

Os bairros de Vila Prudente e Vila Zelina, pertencentes à Subprefeitura de Vila Prudente, já 

estavam urbanizados na década de 1950, e, de acordo com Berges (2013), a população absoluta 

de Vila Prudente (levando em consideração as vilas vizinhas como Vila Zelina e Vila Alpina) 

triplicou entre as décadas de 1940 a 1950 e, em 1960 a população já tinha dobrado em relação 

à década de 50. A autora retrata que os primeiros registros de inundações que ocorreram na 

bacia do córrego da Mooca onde a população residente foi afetada, aconteceram na década de 

1960. 

  

 

16
 https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/66-dos-lancamentos-previstos-em-sp-estao-a-ate-1-km-do-metro/ 
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Em sua tese, Berges (2013) descreveu o histórico de ocupação da bacia do córrego da Mooca, e 

apontou que entre as décadas de 1970 e 1980 transcorreu o adensamento da área por 

loteamentos dos terrenos próximos aos córregos e das áreas verdes. Ao longo das décadas de 

1980 e 1990, os vales dos rios da Vila Prudente foram preenchidos por avenidas, onde 

principalmente a década de 1990 foi caracterizada pela expansão urbana.  

A partir de 2010, segundo a autora, surgiram as residências verticalizadas e as estações de metro 

na região, este processo é qualificado pela substituição da população de baixa renda e dos 

antigos moradores, pela população de maior poder aquisitivo, devido à possível valorização do 

uso do solo e especulação imobiliária.  

Padrão de uso e ocupação do solo 

De acordo com as macroáreas definidas e delimitadas pela Lei n° 16.050/14, o Plano Diretor 

Estratégico, a Subprefeitura de Vila Prudente está parcialmente inserida na Macroárea de 

Estruturação Metropolitana (Arco Tamanduateí) e na Macroárea de Qualificação da 

Urbanização, por apresentar usos residenciais e não residenciais, com moderada oferta de 

equipamentos e serviços. O caderno de propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras, 

suportado pelo Decreto n° 57.537/2016, caracteriza a região como bairro-dormitório, com 

poucas áreas não residenciais e apenas pequenos centros comerciais.  

No que tange à Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei n° 16.402/16, a Subprefeitura da Vila 

Prudente, a AII, apresenta, em maioria, Zonas de Uso Misto (ZM) representando cerca de 47% 

deste território, de Zona de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) equivalente a 16%, 

além das Zonas de Centralidade (12,5%) e outras zonas que estimulam de um modo geral às 

atividades produtivas.  

Segundo o Plano Regional das Subprefeituras de 2016, a Vila Prudente possui 4,6% do território 

demarcado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), majoritariamente demarcado por 

ZEIS-1 (2,43%), que indicam áreas caracterizadas por presença de favelas e loteamentos 

irregulares, e cerca de 1% de ZEIS-2, que são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não 

edificados ou subutilizados, adequados à urbanização.  

O Quadro 7.4.9 e a Figura 7.4.5 mostram o zoneamento presente na AII, de acordo com a lei 

de parcelamento, uso e ocupação do solo do Município, a Lei n° 16.402/16.  
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QUADRO 7.4.9 - USO DO SOLO NA AII CONFORME ZONEAMENTO - LEI 16.402/16 

Zoneamento Lei 16.402/16 Área (km²) (%) 

Praça-Canteiro 0,325 1,99% 

Zona de Centralidade (ZC) 2,044 12,52% 

Zona Corredor 1 (ZCOR-1) 0,031 0,19% 

Zona Corredor 3 (ZCOR-3) 0,049 0,30% 

Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) 0,253 1,55% 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) 0,397 2,43% 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-2) 0,161 0,99% 

Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) 0,108 0,66% 

Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) 0,091 0,56% 

Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) 0,136 0,83% 

Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) 0,108 0,66% 

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) 0,199 1,22% 

Zona Exclusivamente Residencial 1 (ZER-1) 0,095 0,58% 

Zona Exclusivamente Residencial 2 (ZER-2) 0,028 0,17% 

Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) 2,659 16,29% 

Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) 0,245 1,50% 

Zona Mista (ZM) 7,692 47,13% 

Zona de Ocupação Especial (ZOE) 0,338 2,07% 

Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) 1,362 8,35% 

Total 16,32 km² 100,00% 

Fonte: Geosampa, 2016.  

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Figura 7.4.5 - Uso do Solo na AII segundo Zoneamento - Lei 16.402/16 
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Com uma área de aproximadamente 19,3 km², a subprefeitura de Vila Prudente, tem uso 

predominantemente residencial, o que reflete a alteração da dinâmica do processo de ocupação 

do solo que ocorreu desde a criação dos bairros, no fim do século XIX.  

O uso residencial representa 59,1% da Área de Influência Indireta (AII), com destaque para as 

residências horizontais, que somam 52,2%, e menos representativo, é o uso residêncial vertical, 

que ocupa 6,9% deste território, concentrados especialmente ao longo da avenida Professor Luiz 

Ignácio Anhaia Mello. Dentre o uso residencial, predomina o de médio padrão, sendo que 32,2% 

é residencial horizontal e 5,1%¨é residencial vertical. 

O comércio e serviços ocupam cerca de 15,6% da AII, são pequenos centros comerciais 

concentrados ao longo das principais avenidas, tais como: a Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 

do Oratório, Costa Barros e Sapopemba.  

O uso industrial ocupa hoje, o equivalente a 7,0% de toda a região da AII, localizado 

especialmente, na porção oeste e sudeste, tendo as indústrias metalúrgicas e de alimentos e 

bebidas como principais ramos. 

Os terrenos vagos representam 8,9% do território da AII, estão concentrados no sul do distrito 

de São Lucas, por conta de uma área de loteamento industrial e presença de alguns galpões - 

configurando uma região industrial denominada como ZPI-1. Vale dizer que, dentre as diretrizes 

do Plano Diretor Estratégico, a Subprefeitura de Vila Prudente deve estimular o desenvolvimento 

de projetos em terrenos e lotes, públicos ou privados, que estejam subutilizados ou não 

edificados. 

O Quadro 7.4.10 e a Figura 7.4.6 mostram a distribuição das tipologias de uso e ocupação do 

solo que ocorrem na AII.  

QUADRO 7.4.10 - TIPOLOGIA DE USO DO SOLO NA AII 

Uso do Terreno 
Subprefeitura de Vila 

Prudente (m²) 
(%) 

Distrito São 

Lucas (m²) 

Distrito Vila 

Prudente (m²) 

Uso Residencial Horizontal Médio Padrão 4.567.310 32,2 2.216.826 2.350.483 

Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão 2.610.493 18,4 1.736.203 874.290 

Uso de Comércio e Serviço Horizontal 2.019.026 14,2 1.072.415 946.611 

Terrenos Vagos 1.263.868 8,9 449.073 814.795 

Uso Industrial 993.830 7,0 544.525 449.305 

Uso Residencial Vertical Médio Padrão 728.661 5,1 428.690 299.971 

Uso de Armazéns e Depósitos 389.715 2,7 240.293 149.422 

Uso Coletivo (Cinema, Teatro, etc.) 303.924 2,1 87.340 216.584 

Uso Escolar 294.310 2,1 128.652 165.658 

Uso Especial (Hotel, Hospital, etc.) 246.135 1,7 111.872 134.263 

Uso Residencial Horizontal Alto Padrão 228.697 1,6 47.171 181.526 

Uso de Comércio e Serviço Vertical 194.514 1,4 40.101 154.413 

Uso Residencial Vertical Baixo Padrão 148.465 1,0 87.839 60.626 

Uso Residencial Vertical Alto Padrão 114.846 0,8 9.148 105.698 

Uso de Garagens 58.670 0,4 25.637 33.033 

Outros Usos (Uso e Padrão não Previsto) 18.528 0,1 6.766 11.761 

Total 14.180.992 100 7.232.553 6.948.439 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda; Infocidades (2019). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Figura 7.4.6 - Padrão de Uso e Ocupação do Solo na AII  
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Tendências de Expansão Urbana e Industrial 

Para a caracterização das tendências de expansão e adensamento urbano, foram realizadas 

consultas ao Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei 16.050/2014), responsável 

pelo ordenamento territorial do município. Visando análise mais completa, também foi 

consultado o mapeamento de uso e ocupação do solo, presente neste relatório, além de 

informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ). 

O Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/14) define para a Subprefeitura da Vila Prudente um 

território de estruturação metropolitana (Arco Tamanduateí), eixos de estruturação e 

adensamento junto ao metrô, monotrilho e corredores de ônibus; áreas destinadas à provisão 

habitacional de interesse social e áreas para implantação de novos parques.  

Algumas destas diretrizes já estabelecidas pelo Plano Diretor como a complementação do sistema 

de mobilidade urbana, melhoria da oferta de serviços, equipamentos, infraestruturas e incentivo 

ao comércio existente além da ampliação de oferta de empregos são fundamentais para garantir 

o desenvolvimento urbano equilibrado desta região.  

A mobilidade urbana é um tema que tem contribuído bastante para a alteração do uso e 

ocupação do solo da AII. Recentemente, expansões do Metrô, monotrilho e corredores de ônibus 

tem oferecido um grande potencial para atrair mais moradores para o seu entorno e movimentar 

comércio e serviços. 

Em abril de 2018, foram inauguradas quatro estações da Linha 15 - Prata do Metrô: São Lucas, 

Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União (as três primeiras estão localizadas dentro dos limites 

da AII), integrando-as às estações Vila Prudente e Oratório, bem como a expansão desta linha 

até a Estação Ipiranga da Linha 10 - Turquesa da CPTM. Também está prevista a expansão da 

Linha 2 - Verde do Metrô e a inauguração da Estação Orfanato no território de Vila Prudente. 

Além das linhas de alta capacidade, há também a previsão de corredor de ônibus na Av. Prof. 

Luiz Ignácio de Anhaia Mello em seu trecho inicial, desde o viaduto Grande São Paulo até a Av. 

Salim Farah Maluf, por onde prossegue em direção à Subprefeitura Mooca. 

Mesmo a Linha 15 - Prata, que ainda não oferece um serviço adequado, já tem mudado o 

cenário da AII. O primeiro lugar a ser transformado foi o entorno da estação Vila Prudente desde 

que a Linha 2 - Verde chegou ali há dez anos. Basta comparar as imagens de 2006 e de 2019 

(Figura 7.4.7) para notar a multiplicação de edifícios que incluem uma universidade. A tendência 

é que mais galpões deem lugar à projetos modernos que farão a região ser verticalizada 

sobretudo quando a Linha 2 seguir até Penha e Guarulhos e a Linha 15 avançar até a Linha 10 

Turquesa, tornando a região bem conectada com o restante da Grande São Paulo.  

https://www.metrocptm.com.br/linha-15/
https://www.metrocptm.com.br/expansao-da-linha-2-verde-do-metro-ate-penha-devera-ser-entregue-em-duas-fases/
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Figura 7.4.7 - Imagens do processo de expansão urbana da entorno da estação Vila Prudente, entre os anos 

de 2006 e 2019 

 

Na Figura 7.4.7 observa-se a transformação ocorrida favorecida pela estação de Metro da Vila 

Prudente, inaugurada em 2010, devido ao seu grande potencial de mudanças do padrão de uso 

e ocupação do solo pela valorização imobiliária e consequente especulação. No entorno da 

estação houve a demolição de casas antigas e galpões industriais para lançamentos de 

empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais. 

O monotrilho também já movimenta o mercado imobiliário ao longo do ramal, com lançamentos 

vizinhos à estação Oratório. 

É uma crescente ocupacional na região da Subprefeitura da Vila Prudente a construção e 

lançamentos de residências verticais (apartamentos) em todo o território. Para entender a 

dinâmica do mercado imobiliário e as tendências de expansão na AII, foram levantados dados 

da Secretaria de Habitação de São Paulo onde apresenta os lançamentos de prédios residenciais 

entre 1992 e 2018, como ilustra o Gráfico 7.4.4.  

 

Gráfico 7.4.4 - Número de Lançamentos Residenciais Verticais (1992 a 2018) na AII 

Fonte: Embaesp. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Destaca-se do Gráfico 7.4.4 que desde 1992, ao longo de 26 anos, foram 138 lançamentos de 

prédios residências na AII, sendo que houve um aumentou expressivo a partir de 2006. Entre 

2006 e 2018 ocorreram mais de 57% dos lançamentos. Com destaque para o ano de 2013 

quando foram lançados 11 residências verticais na região. 

Em relação as favelas, a AII tem apenas 4,2% do seu território demarcado como Zona Especial 

de Interesse Social (ZEIS), majoritariamente a ZEIS-1, áreas caracterizadas por presença de favelas 

e loteamentos irregulares, e a ZEIS-2, áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou 

subutilizados, adequados à urbanização, concentrados, em maior parte, nas divisas territoriais 

com São Caetano do Sul e Santo André, próximo a áreas industriais. 

Segundo dados da SEHAB, o número de favelas estagnou desde 2012, com o total de 9 favelas 

localizadas no Distrito de Vila Prudente e 9 no Distrito de São Lucas, que correpondem a 1,05% 

de um total de 1.709 favelas no município de São Paulo, no ano de 2017.  

Quando considerado o número de domicílios favelados na AII, nota-se uma crescente de 2008 

a 2012, e a partir de então, esse número se mantem estável até o ano de 2017. Esses índices 

pressupõem que a população em vulnerabilidade na região não está aumentando com o passar 

dos anos. E vale ressaltar que o distrito de São Lucas concentra um maior número de domicílios 

em favelas (Gráfico 7.4.5).  

 

Gráfico 7.4.5 - Estimativas de domicílios em favelas (2008 a 2017) na AII 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). Organização: Secretaria Municipal de Licenciamento. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

É importante dizer que a abertura de avenidas, construção de pontes, estações de trens e metrôs, 

são ações que valorizam o solo e aumentam a especulação imobiliária, também alteram o 

desenvolvimento da região com o logo surgimento de novos estabelecimentos comerciais no 

entorno. 
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7.4.1.4 Infraestrutura 

A seguir é apresentada a disponibilidade de equipamentos de saúde, culturais e de lazer na Área 

de Influência Indireta do  empreendimento e, é caracterizado  o sistema de transporte urbano. 

✓ Educação 

Para o entendimento do cenário educacional, principalmente em relação à oferta de 

equipamentos de ensino, na região da Subprefeitura de Vila Prudente, foram sistematizados os 

dados do Censo Escolar de 2018 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os quais foram agregados por distritos municipais e 

subprefeituras pela Secretaria Municipal de Educação (SME).  

O Quadro 7.4.11 sintetiza o número de unidades de ensino escolar formal, segundo o Censo 

Escolar de 2018, por etapa de ensino, nas modalidades de Creche, Pré-Escola, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional 

presentes na Subprefeitura de Vila Prudente. O levantamento apresentado refere-se às unidades 

de ensino de administração estadual, municipal, privada e conveniada.  

QUADRO 7.4.11 - UNIDADES DE ENSINO ESCOLAR REGULAR FORMAL PRESENTES NA AII, POR 

DISTRITO E ETAPA DE ENSINO - 2018 

  

Etapa de Ensino 

Unidades Territoriais 

São Lucas Vila Prudente 
Total AII - Subprefeitura Vila 

Prudente 

Creche 26 29 55 

Pré-escola 28 44 72 

Ensino Fundamental I e II 48 51 99 

Ensino Médio 10 15 25 

EJA* (Fundamental I, II e Ensino Médio) 6 4 10 

Educação Profissional - 5 5 

Total 118 148 266 

*EJA – Educação de Jovens e Adultos.  

Fonte: INEP – Censo Escolar 2018, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

A AII possui 266 estabelecimentos de educação, sendo 47 estaduais, 42 municipais e 147 

particulares. A unidade territorial do distrito de Vila Prudente concentra um maior número de 

estabelecimentos escolares de ensino regular, totalizando aproximadamente 55% das escolas da 

AII. Já o distrito de São Lucas concentra um maior número de unidades de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). 

É importante ressaltar que o distrito de São Lucas não apresenta escolas técnicas, enquanto o 

distrito de Vila Prudente apresenta cinco escolas técnicas na área de maior número de empregos 

por habitante, que é a região noroeste desta subprefeitura (PMSP, 2016)
17

. 

 

17
 PMSP. Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Quadro Analítico – Subprefeitura de Vila Prudente. São Paulo, 2016. 



-329- 

Projeto Executivo de Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca  

Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA Reservatório Mooca 2 - Volume 1 

ENGECORPS 

1418-PMS-00-MA-RA-0002 

 

Ainda de acordo com o Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Quadro 

Analítico – Subprefeitura de Vila Prudente (PMSP, 2016), a implantação de escolas 

profissionalizantes no distrito de São Lucas é um grande desafio desta temática para aumentar a 

escolaridade desta população bem como capacitá-los para o mercado de trabalho. 

Como observado no Gráfico 7.4.6, creches e pré-escolas na AII, são majoritariamente 

estabelecimentos da rede privada, representam quase 86% destas unidades de ensino. Cabe 

ressaltar que na AII há 30 creches conveniadas com a Prefeitura de São Paulo, 12 situadas no 

distrito de São Lucas e 18 no distrito da Vila Prudente, segundo dados da SME. Este perfil pode 

ser entendido como a baixa disponibilidade de unidades escolares públicas, tanto creches quanto 

educação infantil, problema que atinge todo o município de São Paulo. Estes dados são 

corroborados no Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Quadro Analítico 

– Subprefeitura de Vila Prudente (PMSP, 2016), que menciona com um dos desafios desta 

subprefeitura é o aumento de oferta de equipamentos públicos ligados à educação, 

principalmente, creches e escolas técnicas. 

 
Gráfico 7.4.6 - Unidades de ensino escolar regular formal presentes na AII, por etapa de ensino e 

dependência administrativa - 2018 

Fonte: INEP – Censo Escolar 2018, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

O ensino Fundamental e o Médio apresenta maior disponibilidade da rede pública, concentrada 

principalmente na porção noroeste da AII, como ilustra a Figura 7.4.8, a qua mostra a distribuição 

das unidades escolares, por etapa de ensino e dependência administrativa. 
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Figura 7.4.8 - Unidades de ensino regular na AII, por etapa de ensino e dependência administrativa 
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Além de quantificar as unidades escolares presentes na AII, faz-se necessário o levantamento das 

matrículas existentes na região, para entender a demanda desses eestabelecimentos de ensino 

(Quadro 7.4.12). 

QUADRO 7.4.12 - NÚMERO DE MATRÍCULAS  NA REDE ESCOLAR DE ENSINO NA AII, 

CONSIDERANDO AS ETAPAS DE ENSINO E AS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Etapas de Ensino e Dependências Administrativas 
Total AII - Subprefeitura 

Vila Prudente 

Total de matrículas por 

Etapa de Ensino 

Creche 

Municipal 290 

5.305 Conveniada com PMSP 3.866 

Privada 1.149 

Pré-Escola 

Municipal 2.853 

4.645 

Privada 1.792 

Ensino Fundamental 

Estadual 8.758 

23.469 Municipal 7.361 

Privada 7.347 

Ensino Médio 

Estadual 5.587 

6.871 Municipal - 

Privada 1.284 

EJA*(Fundamental I, II e 

Ensino Médio) 

Estadual 780 

1.311 Municipal 472 

Privada 59 

Educação Profissional 

Estadual 814 

1.926 

Privada 1.112 

*EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

Fonte: INEP – Censo Escolar 2018, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).   

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Os dados apresentados no Quadro 7.4.12, mostram que a maior oferta de vagas é no ensino 

fundamental, confirmando os dados apresentados anteriormente, que mostram o maior número 

de unidades escolares nesta modalidade de ensino. 

Em relação à Pré-Escola, verifica-se certa discrepância entre as unidades escolares municipais em 

relação ao número de matrículas nesta dependência, que detém cerca de 61% das matrículas, e 

apenas 20% dos estabelecimentos escolares. Estes dados apontam para uma  superlotação de 

salas de aulas na rede de educação infantil pública.  

A grande concentração de matrículas no Ensino Médio se apresenta nas unidades públicas 

estaduais, o que corrobora com o Quadro 7.4.11 que também mostra o maior número de 

estabelecimentos escolares nesta área administrativa.  

Em relação à taxa de alfabetização da população residente da AII, o Quadro 7.4.13 revela que 

aproximadamente 97,5% é alfabetizada, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE 2000 

e 2010. É possível também observar a taxa de crescimento de alfabetização que ocorreu no 

período de decênio da pesquisa. Essa é uma tendência crescente nos anos seguintes, pois o Plano 

Nacional de Educação (PNE), sancionou uma Lei n°13.005, em junho de 2014, que tem como 

objetivo a erradicação do analfabetismo como uma diretriz norteadora do projeto.  
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QUADRO 7.4.13 - POPULAÇÃO TOTAL E ALFABETIZADA DE 10 ANOS E MAIS, E A TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO DA AII, SEUS RESPECTIVOS DISTRITOS E DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

(2000 E 2010) 

Unidades 

Territoriais 

Total Alfabetizados Taxa de Alfabetização (%) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

São Lucas 119.644 125.509 114.992 122.568 96,11 97,66 

Vila Prudente 88.915 93.543 85.429 90.992 96,08 97,27 

Total AII - 

Subprefeitura 

Vila Prudente 

208.579 219.052 200.421 213.560 96,09 97,49 

Município de 

São Paulo 
8.727.411 9.783.868 8.327.045 9.489.002 95,41 96,99 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMSU).  

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

✓ Saúde 

Para a análise no âmbito do setor da saúde, para o bem estar físico, mental e social da população 

que reside na Área de Influência Indireta foram levantados dados sobre a infraestrutura existente, 

cuja administração se dá no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Além dos dados referentes 

à AII, são também apresentados dados da infraestrutura de saúde disponível no município de 

São Paulo, em caráter de comparação (Quadro 7.4.14).  

QUADRO 7.4.14 - RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS/SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE NA AII 

Subprefeitura Vila Prudente 

AMA – Assistência Média Ambulatorial AMA Especialidades Jardim Guairacá 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS Adulto II Vila Prudente 

CAPS Infanto Juvenil II Vila Prudente 

Casa do Parto Casa do Parto de Sapopemba 

CECCO – Centro de Convivência e Cooperativa CECCO Vila Prudente 

CER – Centro Especializado em Reabilitação CER II Vila Prudente 

Hospital Hospital Dia da Rede Hora Certa – Vila Prudente 

SAE DST/AIDS – Serviço de Assistência Especializada em 

HIV/AIDS 

SAE DST/AIDS Vila Prudente – Shirlei Mariotti Gomes 

Coelho 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

AMA/UBS Integrada Jardim Independência – Hermenegildo 

Morbin Junior 

AMA/UBS Integrada Vila Califórnia – Zeilival Bruscagin 

UBS Jardim Guairacá 

UBS Parque São Lucas 

UBS Reunidas I 

UBS Vila Alpina – Doutor Herminio Moreira 

UBS Vila Ema – Doutor Fuad Kassab 

UBS Vila Heloísa 

UBS Vila Prudente 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2019).  

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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Dentre os principais equipamentos públicos apresentados no Quadro 7.4.14, nota-se que na AII 

há 17 estabelecimentos de saúde, dentre os quais 9 são Unidades Básicas de Saúde (UBS), 1 

Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e 2 Hospital. Além dos equipamentos de reabilitação 

social e doenças, procedimentos e tratamentos especializados.  

Dentre os equipamentos com maior oferta, estão as UBSs, que realizam atendimentos de 

atenção básica e integral à população nas especialidades básicas.  

 

QUADRO 7.4.15 - UNIDADES DE ATENDIMENTO BÁSICO POR REDE E COEFICIENTE DE 

ATENDIMENTO NOS, DISTRITOS, AII E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Unidades Territoriais 
 

População¹ 
 

Total 
 

Município 

Taxa 20 mil habitantes 

UBS² 

São Lucas 140.210 06 06 0,86 

Vila Prudente 102.621 03 03 0,58 

Total AII - Subprefeitura Vila Prudente 242.831 09 09 0,74 

Município de São Paulo 11.654.490 464 462 0,80 

¹ Projeção com base no Censo Demográfico IBGE (2010); ²UBS – Unidade Básica de Saúde; ³ CS – Centro de Saúde.  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2019).  

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

 

Como mostra o Quadro 7.4.15 acima, os instrumentos de saúde pública com maior oferta na AII 

são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde 06 se localizam no distrito de São Lucas, e 03 

unidades no distrito de Vila Prudente. Ambos os distritos não possuem Centros de Saúde, que 

integram a Rede Estadual de São Paulo. O Coeficiente de Atendimento à população, a cada 20 

mil habitantes, é inferior em relação ao atendimento do município de São Paulo, com ênfase no 

baixo coeficiente apresentado no distrito de Vila Prudente.  

No que concerne à assistência médica terapêutica, emergencial, ambulatorial e no âmbito de 

ensino/pesquisa, é apresentado no Quadro 7.4.16 a disponibilidade de cada distrito da AII 

quanto ao número de hospitais e leitos. 

QUADRO 7.4.16 - HOSPITAIS E LEITOS POR REDE NA AII 

Unidades Territoriais 
 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular Total 

H L H L H L H L 

São Lucas - - - - - - - - 

Vila Prudente 1 6 1 164 - - 2 170 

Total AII - Subprefeitura Vila Prudente 1 6 1 164 - - 2 170 

Município de São Paulo 39 3.070 43 7.893 216 18.055 298 29.018 

H – Hospital; L – Leito. Fonte: Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES,  

Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES (2018).  

Elaborado por: Engecorps, 2020.  

 

No tocante à disponibilidade de hospitais e leitos na AII, é possível observar no Quadro 7.4.16 

acima, que o distrito de São Lucas não dispõe deste serviço de saúde, fazendo com que o distrito 

de Vila Prudente seja o único nesta modalidade possuindo 02 hospitais, um no âmbito da 

administração municipal, o Hospital Dia da Rede Hora Certa – Vila Prudente, e um instrumento 

no âmbito estadual, o Hospital Estadual Vila Alpina (HEVA), no qual situa-se na mesma quadra 

onde o empreendimento objeto deste estudo será implantando. 
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Figura 7.4.9 - Estabelecimentos/Serviços da Secretaria Municipal de Saúde na AII 
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Os hospitais em questão totalizam 170 leitos, o que representa 0,6% em relação aos leitos de 

todo o município de São Paulo, índice aquém se considerar a população residente na 

Subprefeitura de Vila Prudente, que em 2010 representava cerca de 2% da população total do 

município. No entanto, o distrito de Vila Prudente encontra-se na média ou acima da média em 

relação ao acesso à saúde. Porém, o distrito de São Lucas demanda de implantação de hospital 

e não apresenta leitos hospitalares SUS. 

Ressalta-se que não foram encontrado equipamentos de saúde ligados à rede privada na AII. 

As causas de mortalidade na AII, levando em consideração os distritos, e as ocorridas em 2016 

em todo o município, foram representadas no Quadro 7.4.17, e nota-se que aproximadamente 

31,4% dos óbitos ocorridos na Subprefeitura de Vila Prudente foram relacionados à doenças do 

aparelho circulatório, seguido de 21,3% dos óbitos devido à presença de tumores (câncer), cerca 

de 14,2% dos óbitos estavam associados à doenças do aparelho respiratório. 

QUADRO 7.4.17 - ÓBITOS DOS RESIDENTES POR CAUSAS NA AII 

Causas das Mortes 

Unidades Territoriais 

São Lucas Vila Prudente 

Total AII - 

Subprefeitura Vila 

Prudente 

Município de São Paulo 

TP1¹ 34 21 55 2.840 

TP2² 225 191 416 15.287 

TP3³ 25 11 36 1.114 

TP4
4 

39 36 75 3.035 

TP5
5 

20 16 36 1.218 

TP6
6 

40 37 77 2.926 

TP7
7 

333 280 613 25.154 

TP8
8 

151 126 277 10.928 

TP9
9 

60 56 116 4.217 

TP10
10 

57 43 100 2.478 

TP11
11 

10 9 19 1.068 

TP12
12 

3 3 6 627 

TP13
13 

8 6 14 723 

TP14
14 

62 46 108 5.729 

Total 1.067 881 1.948 77.344 

¹ TP01  Algumas Doenças Infecciosas; ² TP02  Tumores (Câncer); ³ TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Sistema 

Osteomuscular, Gravidez, Parto e Puerpério; 
4 

TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas; 
5 

TP05  Transtornos Mentais; 
6 

TP06  

Doenças do Sistema Nervoso; 
7 TP07  Doenças do Aparelho Circulatório; 

8 
TP08  Doenças do Aparelho Respiratório; 

9
 TP09  Doenças do 

Aparelho Digestivo; 
10 

TP10 Doenças do Aparelho Geniturinário; 
11

 TP11 Causas Perinatais; 
12 

TP12 Anomalias Congênitas; 
13

 TP13 Mal Definidas; 

14 
TP14 Causas Externas. 

 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS-CET/SMT – SFMSP (2016).  

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

Ressalta-se que, por fim, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) e pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo, cerca de 54,8% dos óbitos 

ocorridos em 2016 na Subprefeitura de Vila Prudente, eram residentes do distrito de São Lucas.  
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✓  Equipamentos culturais, sociais e serviços 

Foi realizado um levantamento dos equipamentos culturais, sociais e de serviços para conhecer 

a sua disponibilidade e distribuição na AII. O Quadro 7.4.18 apresenta a oferta destes 

equipamentos culturais e de lazer, públicos e privados,  presentes nos distritos de Vila Prudente 

e São Lucas.  

QUADRO 7.4.18 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA AII 

Classe Equipamento Localização Dependência 

Distrito Vila Prudente 

Biblioteca Biblioteca Ricardo Ramos 
Praça Centenário de Vila 

Prudente, 25 
Municipal 

Shopping Center Shopping Central Plaza 
Avenida Doutor Francisco 

Mesquita, 1.000 

Privada 
Salas de Cinema Shopping Central Plaza 

Avenida Doutor Francisco 

Mesquita, 1.000 

Salas de Shows e Concertos Stones Music Bar 

Avenida Professor Luís 

Ignácio de Anhaia Mello, 

2935 

Centro Esportivo 

Educacional (CEE) 
CEE Arthur Friedenreich Avenida Francisco Falconi Municipal 

Clube da Comunidade 

(CDC) 

CDC Fernando Romera Val Rua João Batista Mendo 

PPP 

CDC Flor de Maio e Estrela 

Marinha 
Rua Três Pedras 

CDC Veneza Independente 
Rua Padre Raimundo da 

Silva 

 CDC Vila Califórnia Rua Antenas 

Distrito São Lucas 

Biblioteca Biblioteca Aureliano Leite Rua Otto Schubart, 196 Municipal 

Clube da Comunidade 

(CDC) 

CDC Conjunto Setubal Rua Joaquim Lage 

PPP 

CDC Faria Lima Travessa Mático 

CDC Geraldo José de 

Almeida 
Rua Solar dos Pinheiros 

CDC Kalil Alle Mamede Rua Leonidio Porcionato 

CDC Parque São Lucas Rua Professor Eurico Vilela 

CDC Santo Antônio Rua Pascoal Ranieri Mazilli 

CDC Três Alianças Rua Erva Imperial 

CDC Universo Praça Henery da Costa 

CDC Vicente Ítalo Feola 
Rua Domingos da Silva 

Bueno 

CDC Vila Darly e Jardim 

Tereza 

Rua Bartolomeu Corrêa 

Bueno 

Fonte: Geosampa (2018).  

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

A AII não apresenta uma grande oferta destes equipamentos, no âmbito público, são apenas 2 

bibliotecas e 1 centro esportivo; e no âmbito privado ou locais com parceria público-privada, há 

uma oferta de 1 shopping center, salas de cinema e shows, e 14 Clubes Esportivos da 

Comunidade. De acordo com dados da PMSP (2016) os equipamentos de esporte e lazer da 

subprefeitura como um todo carecem de manutenção. A Figura 7.4.10 mostra a distribuição 

destes equipamentos na AII. 
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Figura 7.4.10 - Equipamentos culturais e de lazer na AII 
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Como a Subprefeitura de Vila Prudente, localiza-se na porção leste do município, numa área 

periférica originalmente ocupada por operários, na qual o censo demográfico do IBGE de 2010 

classificou os distritos de Vila Prudente e São Lucas com altos índices de vulnerabilidade social, 

em que entre 10% e 20% dos domicílios tem renda de até meio salário mínimo per capita, faz-

se importante o levantamento de equipamentos da rede socioassistencial oferecida, 

apresentados no Quadro 7.4.19. 

QUADRO 7.4.19 - EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NA AII 

Classe Equipamento Localização Dependência 

Distrito Vila Prudente 

Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA) 

Associação Feminina de Vila 

Alpina - Parque São Lucas 
Rua Maria Tavares, 220 

PPP 

Associação Arca De Noé de 

Apoio Social 
Rua Dianópolis, 4.100 

Ação Social Padre Paschoal 

Bianco 
Rua Antenas, 582 

Círculo de Trabalhadores 

Cristãos de Vila Prudente – 

CTCVP 

Rua Coelho Neto, 164/210 

Ação Social Padre Paschoal 

Bianco 

Rua Santa Maria 

Madalena, 21/41 

Centro de Acolhida às 

Pessoas em Situação de Rua 

Apoio - Associação de 

Auxilio Mútuo da Região 

Leste 

Rua Iguara, 560 

Centro para Juventude (CJ) 
Legião Mirim de Vila 

Prudente 

Rua João Batista Mendo, 

200 

Núcleo de Apoio à Inclusão 

Social para Pessoas com 

Deficiência 

Círculo De Trabalhadores 

Cristãos De Vila Prudente - 

CTCVP 

 

Rua Marques De Praia 

Grande, 115 

 

Núcleo de Proteção Jurídico 

Social e Apoio Psicológico - 

NPJ 

Associação Casa De Apoio 

Amigos Da Vida - ACAAV 

 

Avenida Paes De Barros, 

3345 

 

Residência Inclusiva 

NASCE - Núcleo de Apoio 

Social ao Cantinho da 

Esperança 

Rua Imbituba, 108 

NASCE - Núcleo de Apoio 

Social ao Cantinho da 

Esperança 

Avenida Zelina, 264 

Serviço de Medidas 

Socieducativas em Meio 

Aberto (MSE/MA) 

Ação Social Padre Paschoal  

Bianco 

Rua das Giestas, 706 

 

Distrito São Lucas 

Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA) 

Obras Assistenciais São 

Pedro Apóstolo – OASPA 

Avenida Alberto Ramos, 

614 

PPP 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Praça São Lucas, 183 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Rua Bernardino Pantaleão, 

20/28 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.4.19 - EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NA AII 

Classe Equipamento Localização Dependência 

Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA) (cont.) 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Rua Jacarandá Preto, 221 

 

Samaritano São Francisco de 

Assis 
Rua Salvador Mota, 408 

Centro de Defesa e de 

Convivência da Mulher 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Rua Teotonio De Oliveira, 

101 

Núcleo de Convivência de 

Idoso - NCI 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Rua Jacarandá Preto, 227 

Sociedade Amigos de Bairro 

do Conjunto Habitacional 

Jardim Sapopemba 

Rua Otto Schubart, 61 

 

Serviço de Assistência Social 

à Família e Proteção Social 

Básica no Domicílio 

Centro de Assistência Social 

e Formação Profissional - 

São Patrício 

Rua Jacarandá Preto, 233 

Fonte: Geosampa (2016).  

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Na AII há 10 Centros para Crianças e Adolescentes (CCA), além dos serviços assistenciais para 

famílias vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, apoio 

psicológico, defesa da mulher e assistência para jovens em reclusão. Entretanto, de acordo com 

o Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras – Quadro Analíticos Vila 

Prudente (PMSP, 2016), os serviços socioassistenciais cobrem 27,5% dos jovens, mas 

concentram-se apenas no distrito de Vila Prudente. Em compensação, a cobertura de serviços 

para idosos é de 60,2%. 

Observa-se que todos os equipamentos socioassistenciais são parcerias público-privadas.  

A Figura 7.4.11 mostra a distribuição destes Equipamentos da rede socioassistencial na AII. 
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Figura 7.4.11 -  Equipamentos da rede socioassistencial na AII 
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A Subprefeitura de Vila Prudente oferece uma unidade do CRAS – Centro de Referência em 

Assistência Social e uma unidade CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social. O CRAS tem a finalidade de funcionar como unidade básica do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. É responsável por executar os serviços, programas e projetos sociais 

desenvolvidos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. É instalado prioritariamente em áreas 

de maior carência social, e possui o propósito de prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidade e risco social nos territórios por meio do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários além da ampliação e garantia do acesso aos direitos de cidadania. Por sua vez, o 

CREAS é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e 

pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 

O CRAS e o CREAS de Vila Prudente atenderam 17.867 pessoas no ano de 2017, considerando 

o total de atendimento de ambas instituições. Número que corresponde à aproximadamente 

1,5% do número total de pessoas atendidas em CRAS/CREAS em todo o município de São Paulo, 

conforme sistematiza o Quadro 7.4.20. 

QUADRO 7.4.20 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO CRAS E CREAS NA AII - 2017 

Unidades Territoriais Número de pessoas atendidas no CRAS e CREAS 

Total AII - Subprefeitura Vila Prudente 17.864 

Total Município de São Paulo 1.199.097 

Fonte: Dados de Execução Mensal Unidades Estatais/SAS/CMA/COPS, Janeiro a Dezembro de 2017.  

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

 

Este índice de baixo atendimento, além da baixa disponibilidade de equipamentos culturais, 

esportivos e socioassistenciais, não condizem com a consolidação aos índices apresentados de 

vulnerabilidade social no Censo IBGE (2010) na Subprefeitura de Vila Prudente e aos indicadores 

socioeconômicos, onde até 20% dos residentes destes distritos em questão possuem renda per 

capta de até meio salário mínimo.  

Também foi analisada a disponibilidade dos equipamentos que prestam serviços à população, 

como forma de complementação à rede de infraestrutura presente na AII. Os dados estão 

sistematizados por distrito no Quadro 7.4.21. 
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QUADRO 7.4.21 - EQUIPAMENTOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À POPULAÇÃO NA AII 

Classe Equipamento Localização Dependência 

Distrito Vila Prudente 

Cemitério Cemitério São Pedro Avenida Francisco Falconi, 837 Municipal 

Correios 

AGF Costa Barros Rua Costa Barros, 246 

Federal 

AC Vila Prudente Avenida Paes de Barros, 3247 

Bombeiros 
5º Posto de Bombeiros – 

Vila Prudente 
Rua Pindamonhangaba, 178 

Estadual 
Polícia Civil 

56° Distrito Policial de São 

Paulo 

Rua Doutora Esmeralda Mendes 

Policene, 264 

Polícia Militar 

4ª Companhia do 21º 

Batalhão da Polícia Militar 

Metropolitano (BPM/M) 

Rua Caetano Pimentel do Vabo, 78 

Distrito São Lucas 

Sede Subprefeitura Subprefeitura Vila Prudente Avenida do Oratório, 172 

Municipal Centro de Apoio ao 

Trabalhador (CAT) 
CAT Vila Prudente Avenida do Oratório, 172 

Correios 

AC Vila Zelina Rua Herwis, 923 

Federal 

ACC Vila Industrial Avenida do Oratório, 4666 

Polícia Civil 

42° Distrito Policial – Parque 

São Lucas 
Avenida do Oratório, 1588 

Estadual 

70° Distrito Policial de São 

Paulo 
Rua Otávio Alves Dundas, 390 

Polícia Militar 

Pelotão Força Tática de 

Polícia Militar - Vila 

Margarida 

Rua Bucuituba, 952 

3ª Companhia do 19° 

Batalhão da Polícia Militar 

Metropolitano 

Rua Florêncio Sanches, 185 

Fonte: Geosampa (2015).  

Elaborado por: Engecorps, 2020. 
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Figura 7.4.12 - Equipamentos públicos de infraestrutura na AII 
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Como apresentado no Quadro 7.4.21, os distritos de Vila Prudente e São Lucas, disponibilizam 

ao total o serviço de 4 agências do Correios, 1 Posto de Bombeiros, 1 Centro de Apoio ao 

Trabalhador (CAT), e 7 agências policiais distribuídas entre Polícia Civil e Polícia Militar. A sede 

administrativa da Subprefeitura de Vila Prudente está localizada no distrito de São Lucas, na 

avenida do Oratório.  

7.4.1.5 Saneamento Básico 

O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais. Tendo em vista a importância dos serviços de saneamento 

básico para uma boa relação entre infraestrutura, saúde e qualidade de vida da população, e 

ainda sua afinidade com o empreendimento em foco, foram avaliados os indicadores e as 

condições em que se encontram os serviços de saneamento básico na AII. 

O sistema de saneamento básico da área de estudo, abastecimento de água e de coleta de 

esgotos sanitários, é operado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), a qual presta serviço sanitário para o estado desde 1973. Está estruturada em 16 

Unidades de Negócio, sendo que a AII é atendida pela Unidade de Negócio Centro (MC), que 

atua na região do centro expandido do município de São Paulo, estando organizada em 4 

Unidades de Gerenciamento Regional – UGR: Ipiranga, Jardins, Mooca e São Mateus. A UGR 

Mooca, opera os serviços de distribuição de água e coleta de esgoto na região do centro 

expandido e parte da região leste do município de São Paulo, abrangendo as regiões das 

Subprefeituras Mooca, Vila Formosa/Aricanduva e Vila Prudente, onde está inserida a Área de 

Influência Indireta (AII) do empreendimento. 

Já a coleta e destinação de resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. 

A seguir são avaliados os indicadores e as condições em que se encontram os serviços de 

saneamento básico na AII do empreendimento. Vale salientar que a carências de ações de 

saneamento, como a coleta de lixo e a coleta adequada de esgoto, fazem com que os 

reservatórios de detenção, objeto do presente estudo, sejam submetidos a cargas elevadas de 

poluentes. 

✓ Abastecimento de Água  

O abastecimento público de água de boa qualidade é um importante fator na redução de 

doenças infecciosas e parasitárias e dos coeficientes de mortalidade infantil. Além disso, o acesso 

dos domicílios aos serviços de saneamento básico é um indicativo de consolidação de áreas 

urbanas periféricas. 

De acordo com o último Censo Demográfico (IBGE, 2010), praticamente 100% dos 80.477 

domicílios da área de abrangência do estudo, que corresponde à subprefeitura da Vila Prudente 

(dividida em dois distritos: Vila Prudente e São Lucas), tem acesso à rede geral de água, cerca de 
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99,9% dos domicílios particulares permanentes. Este atendimento atinge índices superiores aos 

verificados no município, como mostra o Quadro 7.4.22.  

QUADRO 7.4.22 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA NA AII – DOMICÍLIOS LIGADOS  

À REDE GERAL 

Água 

Distrito Total Domicílios  

Rede Geral Poço Outros  

N° Domicílios % N° Domicílios % N° Domicílios % 

São Lucas 45.770 45.750 99,96 6 0,01 14 0,03 

Vila Prudente 34.707 34.689 99,95 11 0,03 7 0,02 

Município de São Paulo 3.574.286 3.541.345 99,08 13.222 0,37 19.719 0,55 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

Elaborado por Engecorps, 2019 

 

 

O índice de atendimento de água na AII é homogêneo, quase toda a área apresenta índices 

superiores a 99%, como ilustra a Figura 7.4.13.  

Dados mais recentes, de acordo com levantamento realizado em 2018 pela SABESP, apontam 

que a área de atendimento da UGR Mooca, onde está inserida a AII, o índice de atendimento 

de água é de 100%. 
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Figura 7.4.13 - Índice de Atendimento de Água na AII 
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✓ Coleta e Tratamento de Esgoto 

O esgotamento sanitário da área de influência do empreendimento é servido pelo Sistema 

Principal Integrado, responsável por lidar com a grande maioria do esgoto gerado no município 

de São Paulo, sendo constituído por quatro grandes sistemas de coleta, afastamento e 

tratamento: Barueri, ABC, Parque Novo Mundo e São Miguel. Sendo que o esgoto coletado na 

AII é encaminhado para a ETE ABC, e após o tratamento descarta o efluente tratado no Ribeirão 

dos Meninos, afluente do Rio Tamanduateí, que depois deságua no Tietê. 

Com relação ao atendimento, o Quadro 7.4.23 mostra os altos índices de domicílios particulares 

permanentes conectados à rede de coleta de esgoto na AII, alcançando cerca de 97% dos 

domicílios, média superior à verificada no município, equivalente a 92%, segundo dados do 

último censo demográfico (IBGE, 2010).  

QUADRO 7.4.23 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO NA AII – DOMICÍLIOS LIGADOS À REDE 

GERAL 

Esgotamento Sanitário 

Distrito 
Total 

Domicílios  

Rede Geral Fossa Séptica ou Rudimentar Outros 

N° 

Domicílios 
% 

N° 

Domicílios 
% 

N° 

Domicílios 
% 

São Lucas 45.770 43.951 
96,

0 
547 1,2 1.272 

2,

8 

Vila Prudente 34.707 33.979 
97,

9 
330 1,0 398 

1,

1 

Município de São 

Paulo 
3.574.286 3.283.121 

91,

9 
104.609 2,9 186.556 

5,

2 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

Elaborado por Engecorps, 2019 

 

 

O índice de atendimento de esgoto na AII não é homogêneo, como ilustra a Figura 7.4.14. É 

possível verificar as regiões de maior carência de infraestrutura de coleta, além das áreas de favela 

e loteamentos irregulares que a maior parte das vezes não possuem qualquer estrutura oficial. 

Algumas áreas apresentas índices inferiores a 70%. Vale dizer que cerca de 3% dos domicílios da 

AII não estão conectados à rede geral de esgoto, localizados principalmente no distrito de São 

Lucas. 

É importante destacar que tal pesquisa avalia apenas os domicílios particulares permanentes com 

base no universo Censo 2010, não sendo computados, assim, loteamentos irregulares, habitações 

subnormais e favelas. Muitas dessas casas optam por soluções inadequadas como ligação irregular 

ao sistema de drenagem pluvial, despejo de esgoto bruto diretamente em corpos hídricos, 

despejo em valas a céu aberto, ou soluções locais como fossas rudimentares ou fossas sépticas 

com disposição inadequada do lodo final. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo (PMSP, 2019) dos esgotos 

efetivamente coletados, 75% é encaminhado ao tratamento nas ETEs. O restante do esgoto 

coletado (25%) não é tratado, com lançamento em locais indevidos, assim como ocorre com a 

parcela da população que não está conectada à rede - 15% do total. 
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Figura 7.4.14 - Índice de Atendimento de Esgoto na AII 
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✓ Resíduos Sólidos 

A Prefeitura Municipal é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, de acordo com a 

Lei Municipal 13.478/02, promovendo a sua coleta, transporte, tratamento e destinação final. A 

gestão e controle dos serviços são realizados pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

(AMLURB), vinculada à SMPR, por meio de uma autarquia. Sob o gerenciamento destas 

entidades, os serviços de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana são executados por 

diferentes organizados entre regime público e privado (PMSP, 2019)
18

.  

Na Área de influência Indireta - AII a concessionária contratada para a realização dos serviços de 

manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana é a ECOURBIS Ambiental S.A. e a prestadora dos 

serviços indivisíveis (varrição e coleta de resíduos das vias públicas, limpeza de bueiros e outros 

serviços) é o Consórcio SOMA - Soluções e Meio Ambiente S.A. Os resíduos sólidos domiciliares 

e os resíduos de serviços de saúde após tratamento, coletados são destinados ao Aterro Sanitário 

particular Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), localizado no distrito de São Matheus, 

para onde são destinados cerca de 5.600 toneladas por dia. 

Os serviços de limpeza de drenagem (bocas-de-lobo e poços de visita; galerias de águas pluviais; 

córregos; e reservatórios) na AII são encaminhados no Centro de Disposição de Resíduos (CDR) 

Pedreira. No município de São Paulo, em média, são coletados 35 t/dia de resíduos de bocas-

de-lobo e galerias de águas pluviais, 340 t/dia de resíduos de córregos e 130 t/dia de resíduos de 

piscinões (PMSP, 2019). 

Em relação ao nível de atendimento, segundo dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), 

aproximadamente 99,99% dos domicílios na AII possuem coleta pública domiciliar de resíduos 

sólidos. Este índice está um pouco acima do percentual total do município, que corresponde à 

99,77% dos domicílios da cidade, como mostra o Quadro 7.4.24. Apenas 0,02% dos domicílios 

descartam em vias públicas ou se apropriam de outras formas de destinação final.  

QUADRO 7.4.24 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE COLETA DE LIXO NA AII 

Coleta de Lixo 

Distrito 
Total 

Domicílios  

Serviço de Limpeza 
Caçamba de Serviço de 

Limpeza 
Outros 

N° 

Domicílios 
% 

N° 

Domicílios 
% 

N° 

Domicílios 
% 

São Lucas 45.770 44.715 97,69 1.051 2,30 4 0,01 

Vila Prudente 34.707 34.002 97,97 701 2,02 4 0,01 

Município de São 

Paulo 
3.574.286 3.398.128 95,07 167.973 4,70 8.185 0,23 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

Elaborado por Engecorps, 2019 

 

 

  

 

18
 PMSP. Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, 2019. 
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O sistema de coleta domiciliar ocorre nos distritos a uma frequência diária, pela frota de 

caminhões compactadores. Em áreas de favela a situação pode ser diferente, contando ou com 

coleta porta a porta com a participação de moradores da própria comunidade para este serviço, 

ou de forma indireta, com a alocação de caçambas ou containers na parte externa da 

comunidade (PMSP, 2019). 

Praticamente todo resíduo sólido domiciliar recolhido tem sua disposição final em aterro 

sanitário, sendo ínfimos os volumes reutilizados, reciclados ou compostados segundo os registros 

mantidos pelo poder público. 

A coleta domiciliar seletiva na AII ocorre através de caminhões compactadores da concessionária 

responsável, que realizam o recolhimento dos resíduos recicláveis e destinam prioritariamente 

para Cooperativas de reciclagem. A AII conta com uma Central de Triagem que funciona em 

parceria com a Prefeitura.  

A AII também dispõe de 02 Ecopontos distribuídos na região, estes são locais de entrega 

voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1,00 m³), grandes objetos (móveis, poda de 

árvores, etc.) e resíduos recicláveis. O Quadro 7.4.25 e a Figura 7.4.15 indicam a localização 

destes Ecopontos na AII. 

QUADRO 7.4.25 - ECOPONTOS E CENTROS DE TRIAGEM EXISTENTES NA AII 

Unidades Territoriais 

(Distritos) 
Classe Nome Endereço 

São Lucas Ecoponto São Lucas Rua Florêncio Sanches, 307 

Vila Prudente Ecoponto Anhaia Mello Rua da Prece, 296 

Vila Prudente 
Central de Triagem - 

Cooperativa 
Cooperativa Recifavela 

Rua Capitão Pacheco e 

Chaves, 108 

Fonte: Geosampa (2018).  

Elaborado por Engecorps, 2020. 

 

 

Vale ressaltar que de acordo o Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras – 

Quadro Analíticos Vila Prudente (PMSP, 2016), o índice de coleta seletiva na AII é pouco abaixo 

da média do município, e há demanda de criação de Centros de Reciclagem.  
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Figura 7.4.15 - Ecopontos e Centros de Triagem existentes na AII 
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7.4.2 Área de Influência Direta (AID) 

Conforme descrito anteriormente, no item 7.1.2, no qual são apresentadas as Áreas de Influência 

do Reservatório de Contenção Mooca 2, a AID do empreendimento foi definida pelo buffer de 

200 metros no entorno das intervenções previstas. 

7.4.2.1 Caracterização Demográfica da População Residente 

Para análise das características demográficas da AID foi utilizada a projeção do limite geográfico 

da AID do empreendimento sobre os setores censitários do IBGE (2010).  

Foram considerados os setores censitários inseridos na AID, que consiste nos seguintes setores: 

355030872000141; 355030872000142; 355030872000187; 355030893000068; 

355030893000151; 355030893000037; 355030893000145. Ressalta-se que Setor Censitário 

355030893000019019 não foi considerado, por se tratar de um setor com mais de 90% de sua 

área ocupada por uso não residencial (Área pública, Parque e Cemitério), inclusive em sua 

porção dentro da AID. A Figura 7.4.16 mostra a sobreposição da AID sobre estes setores 

censitários. 

 
Figura 7.4.16 - Sobreposição da AID sobre estes setores censitários 
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Todos os setores censitários estão parcialmente inseridos na AID, alguns com pouco mais de 20% 

de suas áreas inseridas dentro da AID. Assim, no intuito de se mensurar a população inserida na 

AID, procedeu-se cálculo estimado onde, considerou a participação percentual de cada setor 

censitário inserido na AID. Para tal desagregação dos dados, considerou-se que a distribuição 

populacional nos setores censitários seja homogênea. De modo que, os dados e índices 

analisados serão referentes a esse percentual, abarcando os domicílios particulares permanentes 

desses mesmo setores.  

Considerados as porções dos setores englobados no limite da AID, tem-se um total de 388 

domicílios, onde residiam, em 2010, pouco mais de 1.200 pessoas, estando 60% no distrito de 

Vila Prudente e 40% no distrito de São Lucas, como mostra o Quadro 7.4.26. 

QUADRO 7.4.26 - POPULAÇÃO, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E DOMICÍLIOS NA AID 

 Distritos 

Total AID 

  São Lucas Vila Prudente 

População (N° de Habitantes) 489 725 1.214 

N° de Domicílio 156 232 388 

Área (ha) 7,78 8,30 16,08 

Densidade Demográfica (Hab./ha) 62,9 87,4 75,49 

Fonte: Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário 

 

 

Conforme apresentado no Quadro 7.4.26 as porções dos setores censitários considerados na AID 

compreendem uma área de cerca de 16,08 ha, e apresentam densidade média de 75,49 hab./ha. 

Nota-se que a Densidade Demográfica da AID no distrito de Vila Prudente é superior ao 

encontrado no distrito de São Lucas, com 87,4 e 62,9 hab./ha, respectivamente.  

Conforme pode ser observado no Quadro 7.4.27, entre 1991 e 2000, a AID sofreu pequeno 

acréscimo populacional, neste período a taxa de crescimento foi de 0,24% a.a. No entanto, na 

década seguinte, entre 2000 e 2010, houve aumento no crescimento AID, sendo que a taxa de 

crescimento passou para 1,63% a.a., superando as taxas de crescimento da AII e do município 

de São Paulo.  

QUADRO 7.4.27 - TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

  

Taxa de Crescimento (a.a) 

1991/2000 2000/2010 

AID 0,24 1,63 

AII -1,08% 0,21% 

MSP 0,88% 0,76% 

 Fonte: Censo Demográfico, IBGE 

 

 

O Gráfico 7.4.7 mostra a estrutura populacional da AID dividida por faixa etária e sexo, segundo 

dados do último Censo Demográfico (IBGE 2010), fornecendo importantes informações sobre 

natalidade, idade média da população, longevidade, entre outros temas.  
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Gráfico 7.4.7 - Pirâmides etárias da AID – Homens e Mulheres 

 

Em relação à distribuição da população por sexo, as mulhres representam o maior percentual 

com 51,2% enquanto os homens correspondem a 48,8% e a faixa etária com maior percentual 

foi a de 35 a 39 anos com 10,1% do total da população da AID, segundo dados do IBGE (2010). 

De acordo com a pirâmide populacional, a área mais larga representando a população adulta e 

economicamente ativa, é predominante na AID, cerca de 60% da população encontra-se na 

faixa de 20 a 59 anos. As crianças e os adolescentes (0 a 19 anos) também são expressivos na 

AID, correspondem a aproximadamente 22% de toda a população, enquanto os idosos 

(população acima de 60 anos) representam quase 18% deste total. Vale salientar que a 

participação de idosos está acima da média do município, que é de 11,9%, em contrapartida, a 

participação de jovens encontra-se abaixo da média municipal. 

No topo da pirâmide, representada pela população mais idosa, ocorre uma inflexão brusca a 

partir da faixa dos 65 anos, onde há um afinamento rápido, sendo intensificado a partir da faixa 

dos 75 anos. Vale ressaltar que há tendência do aumento da expectativa de vida e com isso o 

envelhecimento populacional, característico da transição demográfica vivida nas últimas 

décadas. Segundo o DATASUS quanto à esperança de vida ao nascer, no estado da São Paulo, 

no ano 2000 era de 71,4 anos e em 2010 passou para 76,1 anos para ambos os sexos, um 

aumento de 4,7 anos nesse indicador. 

Para a análise socioeconômica, utilizou-se o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 

(SEADE, 2012), que expressa o grau de desenvolvimento social e econômico a partir da 

agregação de indicadores de renda, escolaridade e ciclo de vida familiar.  A AID encontra-se 

numa região que apresenta áreas de baixíssima a muito baixa vulnerabilidade, que envolve 

regiões de classes média a muito alta, com famílias predominantemente adultas e idosas, a idade 

média dos responsáveis por domicílios é de 49 anos.   
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7.4.2.2 Trabalho e Renda 

Este item tem como objetivo apresentar o perfil de distribuição de renda da população 

economicamente ativa e dos postos de trabalho no entorno do empreendimento. 

Para compreender a dinâmica econômica que ocorre na Área de Influência Direta (AID), os 

dados organizados neste item buscam analisar e caracterizar o perfil econômico da população 

residente da AID, caracterizando o consumo, a renda e as atividades econômicas, bem como os 

estabelecimentos que oferecem postos de trabalho localizados na região.  

Para isto, foram levantados dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), a partir dos setores 

censitários, assim como dados da Pesquisa Origem Destino realizada pela Companhia do 

Metropolitano de São Paulo – Metrô (2017), a partir das zonas das quais a AID está inserida, e 

dados disponibilizados por distritos no Portal Infocidade.  

Para essa análise foi utilizada a projeção do limite geográfico da AID do empreendimento sobre 

os setores censitários do IBGE (2010), assim como as zonas da Pesquisa Origem Destino – Metrô 

(2017), e os distritos de Vila Prudente e São Lucas. Para os dados relacionados ao trabalho foi 

avaliada a participação percentual de cada setor censitário, distrito ou zona OD (Zonas 254 e 

256) inseridos na AID, considerou-se que a distribuição populacional nestes setores seja 

homogênea. Entretanto, para os dados relacionado à renda não foram realizados recortes em 

função das bases de dados não permitirem tal desagregação. 

População Economicamente Ativa (PEA) 

De acordo com dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), a População 

Economicamente Ativa (PEA)
19

, corresponde a quase 70% da população total da AID, indicando 

o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo da AID e a oferta efetiva de 

trabalho na economia.  

Mais de 62% da população economicamente ativa e residentes da AID encontra-se na faixa etária 

entre 25 e 49 anos, com destaque para aqueles entre 35 e 39 anos, que representam 14,4% da 

população economicamente ativa da AID. 

Entre os homens, 70,6% da população foi considerada economicamente ativa (entre 15 e 64 

anos de idade), entre as mulheres, essa proporção é um pouco menor, 69,1%. Entretanto, nos 

últimos anos registra-se um forte incremento da participação feminina na PEA, reflexo de 

profundas mudanças sociais e políticas na sociedade brasileira, bem como das mudanças 

significativas nas relações familiares, em que, por exemplo, ganha cada vez mais importância 

relativa a presença de uma chefe mulher. 

 A maior participação de homens encontra-se na faixa etária de 25 a 44 anos e a de mulheres 

ocorre entre 25 e 39 anos, como mostra o Gráfico 7.4.8. 

 

19
 População Economicamente Ativa - PEA - obtida pela soma da população ocupada e desocupada entre 15 e 64 anos de idade (64 anos - 

idade mínima para homens terem acesso à aposentadoria). 
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Gráfico 7.4.8 - População Economicamente Ativa da AID -  2010 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010). 

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

Renda 

Com base nos dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), nota-se que o rendimento 

médio mensal dos responsáveis por domicílios e das pessoas de 10 anos ou mais que possuem 

rendimento na AID, é de aproximadamente quatro (4)
20

 Salários Mínimos.  

Esses dados são corroborados pela Pesquisa Origem Destino – OD (2017) do Metrô. Os dados 

obtidos da OD, mostraram que em 2017 a renda média familiar da população da AID era cerca 

de 4 Salários Mínimos, e a per capta era de 1 Salário Mínimo e meio, como apresentado no 

Quadro 7.4.28. 

QUADRO 7.4.28 - VALORES DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL FAMILIAR E PER CAPTA NA AID 

AID Total 

Renda Familiar Média R$ 4.023,82 

Renda Per Capta R$ 1.431, 30 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô (2017). 

Elaborado por Engecorps, 2020. 

 

 

A renda mensal per capta dos domicílios da AID é um pouco menor quando comparada à do 

município. Em 2010, cerca de 49% dos domicílios da AID tinham renda mensal per capta de até 

2 Salários Mínimos, enquanto que no município de São Paulo essa relação era de 62%. 

  

 

20
 O valor do Salário Mínimo no ano de realização do Censo era de R$510 reais.  

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Homens 46 34 55 54 53 55 50 24 24 23

Mulheres 33 48 56 57 69 43 39 27 36 23

Total 79 82 111 110 122 98 89 51 59 46
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Essa situação persiste quando considerado apenas os domicílios com maior renda. Neste caso, a 

AID apresentava em 2010, 18,7% dos seus domicílios com renda mensal per capta acima de 5 

Sálarios Mínimos, já no município de São Paulo, esse percentual é menor, 13,1%. Entretanto, 

em relação aos domicílios sem renda, a AID apresentava apenas 2,6%, já o município, 5,7%, 

como mostra o Quadro 7.4.29. 

QUADRO 7.4.29 - PROPORÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES COM RENDIMENTO MENSAL 

DOMICILIAR PER CAPTA NA AID 

Unidades 

Territoriais 

Rendimento 

Até 1/8 

SM 

1/8 a 

1/4 SM 

1/4 a 

1/2 SM 

1/2 a 1 

SM 

1 a 2 

SM 

2 a 3 

SM 

3 a 5 

SM 

5 a 10 

SM 

>10 

SM 

Sem 

Renda 

MSP 2,9% 10,2% 23,1% 25,6% 10,2% 9,3% 13,1% 5,7% 

AID 0,3% 0,5% 5,6% 15,0% 27,4% 16,2% 13,7% 13,1% 5,6% 2,6% 

*SM – Salário Mínimo; MSP – Município de São Paulo 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) ); SIDRA. 

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

 

Trabalho 

Para avaliar as condições de empregabilidade da população que reside na AID e postos de 

trabalho foram analisados os dados disponibilizados pela Pesquisa Origem Destino do Metrô 

(2017) e da SMDU/Geoinfo do Portal Infocidades (2018). Foi adotado o percentual das Zonas  

254 e 256, e dos distritos de Vila Prudente e São Lucas inseridos na AID. Esta proporção norteou 

o cômputo dos estabelecimentos e empregos formais por setor de atividade, as condições de 

emprego e desemprego da população na área de estudo.  

Desta forma, de acordo com os dados avaliados, na AID há uma maior concentração de 

estabelecimentos de comércio que representam cerca de 43% do total, seguido pelos serviços, 

38%, como ilustra o Gráfico 7.4.9. Vale salientar que com base em levantamento de campo e a 

partir do recurso de direcionamento de trajeto do viário público disponibilizado no Street View, 

do Google Earth, constatou-se que os estabelecimentos voltados ao comércio são mais 

representativos na AID. Parte significativa destes estabelecimentos são lojas e concessionárias de 

veículos, além dos poucos restaurantes, motéis e supermercados. 
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Gráfico 7.4.9 - Percentual dos estabelecimentos por setor de atividade na AID 

Fonte: SMDU/Geoinfo do Portal Infocidades, 2018 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

 

Em relação à oferta de vagas de emprego, o setor de serviços concentra um maior percentual, 

42,4% dos empregos formais, seguidos pelas vagas no setor do comércio, como apresentado no 

Gráfico 7.4.10. Estes empregos estão mais concentrados nas avenidas Professor Luís Inácio de 

Anhaia Mello e Vila Ema. 

O setor da indústria também oferece um percentual representativo de vagas, cerca de 16%, 

embora essa região atualmente não seja uma área recorrente de muitas indústrias como foi na 

época de sua formação. Estas pequenas indústrias e galpões, geradores de emprego, também 

estão instalados principalmente entre as avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Mello e Vila 

Ema. 

 
Gráfico 7.4.10 - Percentual dos empregos formais por setor de atividade na AID 

Fonte: SMDU/Geoinfo do Portal Infocidades, 2018 

Elaboração: Engecorps, 2020 
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Em relação as condições de emprego e desemprego, segundo dados estimados a partir da 

Pesquisa Origem Destino do Metro (2017), o panorama das condições da atividade da população 

residente está apresentada no Gráfico 7.4.11. Cerca de 9% da população da AID estava 

desocupada naquele ano, e 42% empregada. Vale salientar que a AID tem uma participação 

grande de estudantes e aposentados. 

 
Gráfico 7.4.11 - Condições de emprego e desemprego na AID 

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô (2017). 

Elaboração: Engecorps, 2020 

 

7.4.2.3 Infraestrutura e Equipamentos públicos 

Para caracterizar a infraestrutura e equipamentos públicos no entorno do empreendimento, 

especialmente quanto à oferta, foi levantado o número de escolas, hospitais, postos de saúde – 

UBS, delegacias, clubes, dentre outros. 

Conforme apresentado o Quadro 7.4.30 e detalhado a seguir, têm-se que no entorno do 

empreendimento há uma escola profissionalizante, um centro esportivo municipal, e um 

crematório.  

QUADRO 7.4.30 - EQUIPAMENTOS PÚBLICAS PRESENTES NA AID 

Classe Equipamento Localização Dependência 

Senai-Sesi-Senac 
Escola Senai Humberto Reis 

Costa 
Rua Aracati Mirim Privada 

Centro Educacional 

Unificado Vila Alpina 
CEU Vila Prudente 

Avenida Francisco Falconi, 

83 
Municipal 

Centro Esportivo 

Educacional (CEE) 

CEE Arthur Friedenreich – 

Vila Alpina 
Avenida Francisco Falconi Municipal 

Crematório/Cemitério 
Crematório Municipal Dr. 

Jayme Augusto Lopes 

Avenida Francisco Falconi, 

364 
Municipal 

Parque  
Parque Ecológico Profª Lydia 

Natalizio Diogo 
Rua João Pedro Lecor, s/n  Municipal 

Fonte: Geosampa (2018). 

Elaboração: Engecorps, 2020. 
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O CEE Arthur Friedenreich, também conhecido como Clube Escola Vila Alpina, área destinada 

à implantação do futuro reservatório MO-02, foi reativado em julho de 2019, depois de 

permanecer por quase três anos em situação de abandono e funcionando parcialmente. 

Equipamentos importantes foram recuperados e outros construídos. É um espaço muito 

importante para a comunidade, que é carente em áreas públicas para a realização de esportes e 

lazer. O ginásio poliesportivo conta com aulas de voleibol na categoria infanto-juvenil, jogos de 

futsal e basquete, além de capoeira
21

. As Fotos 7.4.1 à 7.4.6 mostram a infraestrutura do CEE 

Arthur Friedenreich. 

  

Foto 7.4.1 e Foto 7.4.2 - Pista de caminhada e equipamentos de ginástica 

  

Foto 7.4.3 e Foto 7.4.4 - Campo de futebol e quadras polespotivas 

 

21
 Folha VP Online, 2019. < http://folhavponline.com.br/2019/07/ginasio-poliesportivo-do-arthur-friedenreich-reabre-neste-domingo/>. 

Acesso em Março de 2020. 

http://folhavponline.com.br/2019/07/ginasio-poliesportivo-do-arthur-friedenreich-reabre-neste-domingo/
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Foto 7.4.5 e Foto 7.4.6 - Ginásio e Portaria da Parque 

 

O CEE Arthur Friedenreich foi fechado em dezembro de 2015, quando iniciada as obras do CEU 

Vila Prudente nas dependências do clube. Depois de muita cobrança da comunidade, o campo 

de futebol foi reaberto assim como a pista de caminhada. A promessa da Prefeitura era de 

construir o CEU e recuperar a unidade esportiva até dezembro de 2016, mas as obras atrasaram 

e acabaram paralisadas. Os trabalhos foram retomados em outubro de 2018 e a entrega do CEU 

foi em janeiro de 2020, mesmo antes da sua conclusão total. 

Assim o CEU Vila Prudente, ainda em obras, foi aberto junto com o início do ano letivo da 

Prefeitura, mesmo antes de sua conclusão total. A unidade tem capacidade para atender 508 

crianças de 0 a 5 anos. Com 10 mil m², o centro educacional conta com laboratórios e salas de 

aula, além de biblioteca, quadra esportiva e uma piscina semiolímpica, adaptada para pessoas 

com deficiência, e um teatro. Através do Projeto de Lei n° 847/2019 o CEU Vila Prudente passa 

a ser denominado, Professor José Norcia Filho. 

 
Foto 7.4.7 - CEU Vila Prudente 

A Escola Senai Humberto Reis Costa, mais conhecida como SENAI Vila Alpina, foi inaugurada 

em 1970, instalada numa área de 8.165,92m², projetada para oferecer ensino de capacitação 

profissional técnica. Atende a população e empresas localizadas nos bairros de Vila Prudente, 

Água Rasa, Vila Formosa, Parque São Lucas, Sapopemba, São Mateus, Parque São Rafael e 
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Iguatemi, com alta densidade populacional e que concentra médias, pequenas e micros 

empresas
22

. 

 
Foto 7.4.8 - Entrada do SENAI 

 

O Crematório Municipal Dr. Jayme Augusto Lopes, mais conhecido como Crematório da Vila 

Alpina, foi inaugurado em 1974, localizado na Avenida Francisco Falconi nº 437 - Jardim 

Avelino, numa área 138.700 m² de áreas verdes. Desde março de 2016, seus serviços funcionam 

24h, durante os sete dias da semana. O crematório obedece a Lei Municipal n° 7017/67, bem 

como e às normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Não emite gases 

poluentes e está devidamente licenciado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB). 

O Parque Ecológico Profª Lydia Natalizio Diogo, também conhecido como Parque Ecológico de 

Vila Prudente, foi inaugurado em 1996. Ele está localizado na Rua João Pedro Lecor, s/n – Vila 

Prudente, numa área 60.000 m² de áreas verdes.O parque oferece playground, pista de Cooper 

e caminhada, sanitários, viveiro, equipamentos de alongamento e ginástica de baixo impacto; 

estacionamento, wi-fi, cachorródromo e um jardim japonês com lago dotado de cascata e carpas. 

Seu horário de funcionamento é das 6h às 22h.  

A Figura 7.4.17 mostra a distribuição dos equipamentos públicos localizados no entorno do 

empreendimento. 

 

22
 Senai Humberto Reis Costa. < https://vilaalpina.sp.senai.br/institucional/1172/1171/sobre-a-escola>. Acesso em Março de 2020. 

https://vilaalpina.sp.senai.br/institucional/1172/1171/sobre-a-escola
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Figura 7.4.17 - Localização dos equipamentos públicos no entorno do empreendimento 
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7.4.2.4 Uso e Ocupação do Solo 

✓ Padrão de uso e ocupação do solo 

Com a finalidade de analisar o uso e ocupação do solo urbano da AID/ADA, utilizou-se a 

metodologia estabelecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMUL) de 

agregação resultante do cruzamento entre os valores de “uso” e “padrão” atribuídos pelo TPCL
23 

para cada imóvel cadastrado. A fonte destes dados é o Cadastro de Contribuinte Imobiliário da 

Secretaria Municipal da Fazenda (SF), um cadastro de base fiscal, com a finalidade de permitir a 

emissão, lançamento e a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre a 

propriedade imobiliária.  

Com base nestes dados verifica-se que na Área de Influência Direta foram identificadas nove (9) 

tipologias, compreendendo majoritariamente, a tipologia “terrenos vagos”, que representa cerca 

de 50% da área ocupada na AID. Isso ocorre  porque o empreendimento será alocado no Centro 

Esportivo Vila Alpina, parque municipal aberto de grande extensão.  

O segundo maior uso predominante na AID, de acordo com essa classificação, é o do tipo 

“residencial e indústriais/armazéns”, abrangendo cerca de 21,1% da área total. O Quadro 7.4.31 

e a Figura 7.4.18 exibem todos os tipos de uso existentes na AID de acordo com a SMUL (2016).   

QUADRO 7.4.31 - TIPO DE USO DO TERRENO E ÁREA CONSTRUÍDA NA AID 

Tipo de Uso Área (m²) Área (km²) (%) 

Residencial vertical 

médio/alto padrão 
22.629,41  0,022 9,34% 

Residencial horizontal 

médio/alto padrão 
479,62 0,0005 0,20% 

Comércio e serviços 404,47  0,0004 0,17% 

Indústria e armazéns 10.763,01 0,011 4,44% 

Residencial e 

Comércio/serviços 
4.231,43 0,004 1,75% 

Residencial e 

Indústria/armazéns 
51.124,62 0,051 21,10% 

Comércio/serviços e 

Indústria/armazéns 
25.194,31 0,025 10,40% 

Terrenos vagos 122.754,97 0,122 50,66% 

Sem predominâncias 4.720,58 0,005 1,95% 

Total 242.302,42 m² 0,24 km² 100,00 

Fonte: SMUL, 2016. 

Elaborado por: Engecorps, 2020. 

 

 

 

 

23
 TPCL – Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza 
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Figura 7.4.18 - Usos do Terreno e Área Construída na AID 

 

O Quadro 7.4.32 apresenta cada uma das classes e tipologias de uso presentes na AID. 
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QUADRO 7.4.32 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPARATIVO (IMAGENS DE SATÉLITE E 

FOTOGRAFIAS DE CAMPO) DAS CLASSES E TIPOLOGIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID 

Classe: Equipamentos de Infraestrutura 

Tipologia: Infraestrutura 

Áreas que dão suporte à infraestrutura do viário público e mobilidade urbana. 

  

Imagem frontal e aérea da estrutura do modal monotrilho pelo qual percorre a Linha 15 - Prata do Metrô, sobre a 

Avenida Professor de Anhaia Mello. Coordenadas: X-340137.352 e Y-7391097.701 

Classe: Equipamentos Sociais e de Serviços 

Tipologia: Educação, Saúde, Esporte e Lazer 

Aqui foram inseridas imagens de áreas de lazer, parques, quadras esportivas e equipamentos de educação e saúde 

existentes e em obras. 

  

Parque Municipal Profª Lydia Natalizio Diogo, Entrada na Rua Jacinto Desidério Coni. Coordenadas: X–340129.706 e 

Y–7390811.822 

 

 

Centro Esportivo Arthut Friedenreich, campo de futebol e imagem aérea indicando o campo, o ginásio e a quadra 

poliesportiva, entrada na Avenida Jacinto Menezes Palhares. Coordenadas: X-340145.199 e Y-7390976.577 
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Fachada e Imagem Aérea das Obras do Ceu Vila Prudente, Entrada na Rua Francisco Falconi. Coordenadas: X-

339907.895 e Y-7390923.219 

 
 

Escola Senai “Humberto Reis Costa – Vila Alpina”, na Rua Aracati Mirim. Coordenadas: X–340058.536 e Y-

7390786.124 

 

CECCO Vila Prudente, na  Avenida Francisco Falconi, 100. Coordenadas: X–349935.90 e Y-7390984.24 
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Classe: Uso Residencial 

Tipologia: Residencial Horizontal 

Áreas com uso residencial horizontal 

 

 

Residências horizontais de médio padrão, na Avenida Jacinto Menezes Palhares. Coordenadas: X–340316.000 e Y- 

7390810.783 

Tipologia: Horizontal Vertical 

Áreas com uso residencial vertical. 

 

 

Conjunto de residências verticais de médio/alto padrão, na Rua Susana. Coordenadas: X–340454.845 e Y-

7391026.415 

Classe: Uso Comercial/Serviços 

Tipologia: Comércio e serviços 

Nesta categoria, foram adicionadas imagens de comércios locais e estabelecimentos religiosos. 

 

 

Centro Religioso e Comércios Automobilísticos, na Avenida Professor de Anhaia Mello. Coordenadas: X–340309.071 e 

Y-7391133.419 
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Classe: Industrial 

Tipologia: Indústrias e Armazéns 

Enquadram-se aqui imagens de indústrias, galpões e armazéns. 

 

 

Imagem aérea de um conjunto de Indústrias e Galpões/Armazéns e a fachada de uma Indústria de Alvejantes deste 

conjunto, entre a Rua Susana e a Rua Marcelo Muller. Coordenadas: X–40422.831 e Y-7390842.406 

 

✓ Tendências de expansão urbana 

Para a caracterização das tendências de expansão e adensamento urbano, foram realizadas 

consultas ao Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei 16.050/2014), responsável 

pelo ordenamento territorial do município.  

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – PDE, a AID do 

empreendimento está inserida na Macroárea de Qualificação da Urbanização, e de acordo com 

esta legislação define em seu Art. 14, que: 

“Art. 14. A Macroárea de Qualificação da Urbanização é caracterizada pela existência 

de usos residenciais e não residenciais instalados em edificações horizontais e 

verticais, com um padrão médio de urbanização e de oferta de serviços e 

equipamentos.” 

Conforme observado, o ordenamento desta Macroárea é composto por “zonas residenciais e 

não residenciais instaladas em edificações horizontais e verticais”, tendo como objetivos: 

I - controle dos processos de adensamento construtivo em níveis intermediários de 

modo a evitar prejuízos para os bairros e sobrecargas no sistema viário local de 

áreas localizadas em pontos distantes dos sistemas de transporte coletivo de massa;  

II - melhoria e complementação do sistema de mobilidade urbana, com integração 

entre os sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário, hidroviário e de 

circulação de pedestres, dotando-o de condições adequadas de acessibilidade 

universal e sinalizações adequadas;  

III - melhoria das condições urbanísticas dos bairros existentes com oferta 

adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas;  
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IV - incentivo à consolidação das centralidades de bairro existentes, melhorando a 

oferta de serviços, comércios e equipamentos comunitários;  

V - ampliação da oferta de oportunidades de trabalho e emprego nos Eixos de 

Estruturação da Transformação Urbana e centralidades existentes, criando polos 

de atração em localidades intermediárias entre centro e periferia;  

VI - promoção da urbanização e regularização fundiária de assentamentos 

precários e irregulares existentes, ocupados pela população de baixa renda, com 

oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas;  

VII - estímulo à provisão habitacional de interesse social para a população de baixa 

renda, incluindo pessoas que ocupam logradouros e praças públicas, de forma a 

contribuir para a redução do déficit habitacional existente;  

VIII - proteção, recuperação e valorização dos bens e áreas de valor histórico, 

cultural e religioso. 

A legislação é bastante clara no que diz respeito à urbanização: diretrizes como “controle dos 

processos de adensamento construtivo em níveis intermediários” indica uma possível expansão 

urbana no entorno da AID do empreendimento. Embora haja um controle, o Plano Diretor 

estimula o adensamento populacional, promovendo a “melhoria das condições urbanísticas”, 

“incentivo à consolidação das centralidades de bairro existentes” e “promoção da urbanização 

e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares existentes”, e “estímulo à 

provisão habitacional de interesse social para a população de baixa renda”. 

Em conformidade com esta legislação, a Lei 16.402/16, em seu Art. 6° as zonas do Município 

têm suas características definidas em função do território no qual se inserem, dentre elas, os 

territórios de transformação, que são áreas em que se objetiva a promoção do adensamento 

construtivo, populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de 

atividades e a qualificação paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso do solo à 

oferta de transporte público coletivo, compreendendo sete (7) zonas, dentre elas, a “Zona Eixo 

de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)”, na qual está inserido 74% do território da 

AID. 

 “Art. 7° As Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) são porções 

do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com 

densidades demográfica e construtiva altas e promover a qualificação paisagística e 

dos espaços públicos de modo articulado com o sistema de transporte público 

coletivo”. 

O Quadro 7.4.33 e a Figura 7.4.19 mostram que de acordo com o parcelamento, o uso e 

ocupação do solo previsto na Lei 16.402/16, a AID do empreendimento se encontra 

majoritariamente inserida na Zona de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU), cerca de 

74% de seu do território, seguida das Zonas Especiais de Proteção Ambiental (16%). 
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QUADRO 7.4.33 - USO DO SOLO NA AID CONFORME ZONEAMENTO 

Zoneamento Lei 16.402/16 Área (m²) Área (km²) (%) 

Praça-Canteiro 4.355,59 0,004 1,65% 

Zona Corredor 1 (ZCOR-1) 38,29 0,00004 0,01% 

Zona de Interesse Social 3 

(ZEIS-3) 
1.690,79 0,002 0,64% 

Zona Especial de Proteção 

Ambiental (ZEPAM) 
43.691,06 0,044 16,56% 

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU) 

196.068,28 0,196 74,32% 

Zona de Ocupação Especial 

(ZOE) 
5.248,91 0,005 1,99% 

Zona Predominantemente 

Industrial 1 (ZPI-1) 
12.736,5 0,013 4,83% 

Total 263.829,42 m² 0,26 km²  100,00% 

Fonte: Lei n° 16.402/16. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 
Figura 7.4.19 - Uso do Solo na AID conforme Zoneamento Lei 16.402/16 
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Como visto no Quadro 7.4.33, ainda de acordo com a Lei nº 16.402/2016 – PDE, parte da AID, 

16% do seu território, está inserida nas Zonas integrantes dos territórios de preservação, mais 

especificamente, nas Zonas Especiais de Proteção Ambiental, que de acordo com:  

“Art. 19° As Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM) são porções do território 

do Município destinadas à preservação e proteção do patrimônio ambiental, que têm 

como principais atributos remanescentes de Mata Atlântica e outras formações de 

vegetação nativa, arborização de relevância ambiental, vegetação significativa, alto 

índice de permeabilidade e existência de nascentes, incluindo os parques urbanos 

existentes e planejados e os parques naturais planejados, que prestam relevantes 

serviços ambientais, entre os quais a conservação da biodiversidade, controle de 

processos erosivos e de inundação, produção de água e regulação microclimática”. 

Há portanto, do ponto de vista da disponibilidade da infraestrutura urbana, uma orientação 

política-jurídica do PDE estabelecendo que os maiores coeficientes de adensamento deverão 

ocorrer no entorno das estações de metrô, trem e monotrilho e ao longo dos corredores de 

ônibus (áreas de influência dos eixos de estruturação da transformação urbana). Ou seja, o PDE, 

condicionou o uso do solo, especialmente as maiores densidades construtivas e demográficas 

aos locais com maior oferta de transporte público. Ademais, estabeleceu um conjunto de 

parâmetros de uso e ocupação do solo que busca a qualificação paisagística, tendo por objetivo 

melhorar a circulação de pedestres. 

Além do ordenamento territorial previsto em lei, é importante destacar que a porção setentrional 

da AID é atravessada pela Linha 15 – Prata do Metrô (monotrilho), com a estação Oratório 

bastante próxima ao empreendimento. Desta forma, ressalta-se que o transporte metroviário 

vem alterando (como visto no item 7.4.1.3), e ainda poderá alterar bastante, a estrutura urbana 

local, podendo ocorrer adensamento urbano e/ou expansão do uso comercial, especialmente, 

com lançamentos vizinhos à estação Oratório. 

Além disso, há uma pequena área ao norte da AID de Zona de Interesse Social (ZEIS). Essas áreas 

são “porções do território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população 

de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização 

fundiária de assentamentos precários e irregulares” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014).  

A ZEIS em questão é a ZEIS-3, que são terrenos ou imóveis subutilizados em áreas com 

infraestrutura urbana, serviços e oferta de emprego (geralmente na região central), nos quais se 

propõe a produção e reforma de moradias para a habitação de interesse social, assim como de 

mecanismos de alavancagem de atividades de geração de emprego e renda. Desta forma, deve-

se recuperar áreas urbanas deterioradas e aproveitar terrenos e edificações não utilizadas ou 

subutilizadas para a construção de novos empreendimentos com HIS, HMP ou atividades não 

residenciais. 

Portanto, o adensamento e/ou expansão urbana da ZEIS, presente numa pequena região no 

limite norte da AID, está sujeita a processos urbanos juridicamente diferenciados, sendo 

prioritária a causa social. 
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De acordo com o uso e ocupação do solo do entorno da AID, percebe-se que a área em questão 

apresenta tanto áreas residenciais horizontais quanto verticais, sendo as primeiras mais passíveis 

de adensamento urbano/populacional.  Também se observa que, por conta do elevado grau de 

urbanização, há uma baixa disponibilidade de terrenos não edificados – mais suscetíveis a 

adensamento – na AID. 

O mapa de uso e ocupação do solo, apresentado a seguir, elaborado com base no zoneamento 

e detalhado a partir de imagem de satélite recente, também ajuda para a melhor compreensão 

dos vetores de expansão e adensamento urbano.  

Com base nesta Figura 7.4.20 percebe-se que os principais vetores de expansão no entorno da 

AID tendem a ser:  

✓ Adensamento construtivo e populacional adequando-se de modo articulado com o sistema 

de transporte público coletivo. A AID é atravessada pela Linha 15 – Prata do Metrô 

(monotrilho), e tem a estação Oratório bastante próxima ao empreendimento; 

✓ Adensamento urbano e/ou expansão do uso comercial, especialmente, com lançamentos 

vizinhos à estação Oratório. 

✓ Adensamento e/ou expansão urbana da ZEIS, que são terrenos ou imóveis subutilizados em 

áreas com infraestrutura urbana, serviços e oferta de emprego, nos quais se propõe a 

produção e reforma de moradias para a habitação de interesse social; 

✓ Os Residenciais horizontais são mais passíveis de adensamento urbano/populacional. 
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Figura 7.4.20 - Uso Predominante do Solo na AID e Tendências de Expansão 
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✓ População sujeita a risco de alagamento e deslizamento 

O risco de alagamento e deslizamento tem a chuva como o principal condicionante destes 

desastres. Os alagamentos são consequência da insuficiência da bacia hidrográfica de dar vazão 

ao volume de água precipitado, essa água não consegue escoar pelos rios canalizados e 

retificados, os solos estão impermeabilizados pela urbanização e os sistemas de infraestrutura de 

drenagem urbana são ineficientes, seja por serem escassos, seja por não terem manutenção 

adequada. E os deslizamentos de terra são movimentos de porções de um terreno, agravados 

pela presença de água, geralmente nas encostas ocupadas de maneira irregular e desordenada. 

Na Área de Influência Direta do empreendimento há ocorrências apenas de alagamento. Essa 

informação é corroborada pelos dados histórico de alagamentos e deslizamentos ocorridos na 

região da Subprefeitura de Vila Prudente
24

. 

De acordo com estes dados, no período de 2007 a 2019, ocorreram 10 alagamentos 

intransitáveis na AID, 6 deles são sintomáticos e aconteceram no mesmo ponto: no cruzamento 

entre a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello com a Avenida Francisco Falconi. Em 

novembro de 2018 e em fevereiro de 2019, também foram computadas duas ocorrências de 

alagamentos na Avenida Jacinto Menezes Palhares. Esses pontos evidenciados ocorreram em 

pontos que circundam o terreno no qual será implantado o reservatório de contenção.  

Estes alagamentos ocorrem entre os meses de maior intensidade de chuva, entre os meses de 

novembro à março. O Quadro 7.4.34 apresenta os pontos de alagamentos informados pela 

Subprefeitura da Vila Prudente na AID  

QUADRO 7.4.34 - HISTÓRICO DE ALAGAMENTOS NA AID REGISTRADOS PELA SUBPREFEITURA DE 

VILA PRUDENTE  

Ponto Data Local Referência 

01 

01/Jan/09 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

13/Dez/10 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

02 

04/Mar/14 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

07/Mar/14 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

07/Abr/17 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

08/Jan/19 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello Av. Francisco Falconi 

03 

08/Jan/17 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello R. Elidia Maria De Jesus 

08/Jan/17 Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello R. Elidia Maria De Jesus 

04 30/Nov/18 Av. Jacinto Menezes Palhares Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello 

05 20/Fev/19 Av. Jacinto Menezes Palhares R. Atope 

Fonte: Subprefeitura da Vila Prudente via Lei de Acesso. 

Elaborado por: Engecorps, 2020.  

 

24
 Dados da SIURB, obtidos através de consulta via Lei de Acesso à Informação no Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC). 
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Figura 7.4.21 - Pontos de Alagamentos na AID registrados pela Subprefeitura da Vila Prudente  

 

Em eventos de grande precipitação, as águas invadem casas e comércios, interrompem o tráfego 

de veículos e o transporte público na avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, ocasionando 

riscos à população devido à contaminação por doenças de veiculação hídrica, principalmente a 

leptospirose, além de prejuízos significativos. 
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7.4.2.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

Este item tem como objetivo localizar e caracterizar bens de interesse ao Patrimônio Histórico, 

Cultural e Arqueológico (bens materiais e imateriais) existentes no perímetro do 

empreendimento, visando prevenir a destruição e/ou a descaracterização desses bens culturais 

em decorrência das atividades necessárias à implantação do empreendimento. 

O patrimônio arqueológico e histórico-cultural de uma região deve ser compreendido como 

abrangendo “os aspectos físicos, naturais e artificiais, associados às atividades humanas, incluindo 

sítios, estruturas e objetos possuindo significância, individualmente ou em grupo, em história, 

arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento (cultural) humano.” (CALDARELLI, 1999). 

Em linhas gerais, para embasar o estudo, foi realizado levantamento sobre os dados histórico-

cultural e arqueológicos da região onde será implantado o empreendimento, apoiado na seguinte 

abordagem metodológica: 

 Pesquisa no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/ IPHAN), para obtenção 

e informações acerca de sítios arqueológicos cadastrados nas áreas de influência do 

empreendimento; 

 Pesquisa de bens tombados na região tida como AID, levando-se em consideração os 

dados do CONPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN. 

Foi realizado o registro fotográfico dos bens considerados relevantes à pesquisa, bem como sua 

localização em mapas e registro de suas principais características.  

✓ Contextualização Arqueológica 

O futuro piscinão Mooca 2 está localizado na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A 

região é detentora de potencial arqueologicamente conhecido, com a presença de complexas 

matrizes culturais. O estado de São Paulo, como um todo, apresenta grande importância para a 

Arqueologia Brasileira, tanto no estudo dos períodos pré-coloniais através dos grupos caçadores 

– coletores, caçadores – coletores pescadores e horticultores. É comum a presença de materiais 

cerâmicos e líticos em várias regiões do estado. A Arqueologia Histórica também é muito 

importante no estado, especificamente nos contextos voltados aos bandeirantes. 

A região de estudo está inserida no contexto de três importantes recursos hídricos para o estado, 

os rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros, na bacia hidrográfica do Alto Rio Tietê, mais 

especificamente na área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 6 (UGRHI 6). Esses 

recursos, especialmente em tempos pretéritos, representaram uma paisagem bastante favorável 

à confluência de comunidades na região. Do ponto de vida arqueológico, os vestígios 

demonstram que houve uma intensidade de ocupação na região, principalmente às margens 

destes rios. A grande disponibilidade de água significou fonte de provimento e de alimentação e 

ainda serviu como via de navegação – este último recurso amplamente utilizado. 
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A bacia hidrográfica do Alto Rio Tietê é considerada uma área de extrema importância tanto 

atual, como em épocas pretéritas, visto que apresenta, por suas características físicas favoráveis 

à ocupação e às movimentações populacionais, potencial arqueológico relevante. 

O patrimônio arqueológico é constituído por todos os vestígios, bens e outros indícios da 

evolução do planeta, da vida e dos seres humanos, cuja preservação e estudo permitam traçar a 

história da humanidade e sua relação com o ambiente. De acordo com dados disponibilizados 

pela Prefeitura de São Paulo, em 2019 havia mais de 170 registros, entre sítios, ocorrências, bens 

e áreas de interesse que registram partes da história do município. No Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos (CNSA)
25

 do IPHAN há cadastrado 27 sítios arqueológicos no município com 

materiais que datam do período pré-colonial ao Século XX. 

A Área de Influência Indireta do empreendimento, Subprefeitura de Vila Prudente, tem como 

patrimônio arqueológico: 

✓ 2 Bens Tombados: Casarão da Avenida do Oratório e Casa da Madre Assunta Marchetti 

(Instituto Cristóvão Colombo);  

O Casarão da Avenida do Oratório – atual sede da Subprefeitura de Vila Prudente – está 

localizado a Avenida do Oratório, 172. Seu tombamento se deu através da Resolução Nº 16 / 

CONPRESP / 2017, devido ao valor histórico e arquitetônico para o município. Trata-se de um 

casarão neocolonial – testemunho de um modo de morar paulistano do século XX e um dos 

poucos remanescentes deste tipo de arquitetura na região.  

A Casa Madre Assunta Marchetti, Antigo Orphanato Cristóvam Colombo – situada na Rua do 

Orfanato nº 883 e 889 com Rua Francisco Polito nº 179 – foi tombada através da Resolução Nº 

37/ CONPRESP / 2017, considerando o valor cultural, histórico, artístico e arquitetônico deste 

imóvel, construído no começo do século XX e a importância de salvaguardar esta obra para 

transmiti-la como herança às sociedades futuras. O Orphanato foi inaugurado em 1904, fruto da 

ação missioneira do Padre José Marchetti e outros padres no trabalho com crianças imigrantes 

italianas órfãs. Ainda hoje continua exercendo seus serviços assistenciais, sendo referência na 

região da Vila Prudente e na cidade de São Paulo. 

✓ 4 Monumentos Registrados: Marco Centenário de Vila Ema, Obelisco Centenário de Vila 

Prudente; Marco da Força Expedicionária Brasileira e Coluna Monumento da Liberdade 

(Marco Comemorativo do Cinquentenário da Imigração Lituana); 

✓ 3 Sítios Arqueológicos: datados dos Séculos XIX e XX, conforme apresentado na Figura 7.4.22, 

todos tombados e/ou registrados pelo CONPRESP.  

  

 

25
 Dados disponibilizados no site: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1699 (Acesso em Jan/2020) 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1699
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Os sítios arqueológicos localizados na AII foram encontrados a partir dos Programas de 

prospecção e monitoramento arqueológico e do Programa de Salvamento Arqueológico nas 

obras de implantação das Linhas 02 – Verde e 15 – Ouro do Metrô.  Foram encontradas peças 

da Companhia Industrial Paulista de Papeis e Papelão - CIPA (Século XIX e XX), do Sítio Vila 

Tolstoi (Século XX), além do sítio arqueológico caracterizado por lixo doméstico na várzea do 

córrego da Mooca em meados do Século XX. 

Vale registrar que não há na AII áreas tombadas pelo Condephaat e/ou Iphan. 
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Figura 7.4.22 - Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico na região do empreendimento
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✓ Patrimônio Histórico e Cultural 

Devido às características apresentadas pela região, de intensa urbanização, o foco recai sobre o 

reconhecimento de edificações de valor histórico e cultural, análise das configurações e paisagens 

urbanas e análise do atual estado de conservação bens tombados presentes na região. 

A consolidação das ações públicas nesse campo da cultura inicia-se pelo IPHAN, que organiza 

um sistema de inventário, registro e, principalmente, salvaguarda dessas manifestações culturais, 

cuja orientação inicial se dá pelo Decreto Federal nº 3551/2000. No âmbito do Estado de São 

Paulo essas ações foram complementadas com a criação de legislações e programas de 

salvaguarda do patrimônio imaterial pela UPPH/Condephaat (Decreto Estadual nº 57.439/2011), 

e, na cidade de São Paulo, sob responsabilidade do DPH/Conpresp (Lei 14.406/2007). 

O órgão responsável pela gestão dos bens do município de São Paulo é o Departamento do 

Patrimônio Histórico (DPH), que conta com uma estrutura composta por três divisões técnicas e 

uma administrativa. O DPH e constituído pelo Centro de Arqueologia e pelos Núcleos de 

Documentação e Pesquisa; Valorização do Patrimônio; de Projeto, Restauro e Conservação; de 

Monumentos e Obras Artísticas e pelo Núcleo de Identificação e Tombamento - sendo que esses 

três últimos compõem a Supervisão de Salvaguarda.  

A salvaguarda do patrimônio histórico e cultural é competência da Divisão de Preservação. É 

através dessa divisão que o DPH realiza a pesquisa e difusão de informações sobre a formação 

histórica e territorial da cidade, bem como atua como órgão técnico de apoio à ação do 

CONPRESP, o conselho responsável pela aplicação da legislação municipal de tombamento. 

O tombamento é um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o objetivo de 

preservar, por meio de legislação específica, bens culturais de valor histórico, cultural, 

arquitetônico e ambiental, impedindo que venham a ser demolidos, destruídos ou mutilados. O 

tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, assim como 

espaços públicos, bairros e conjuntos arquitetônicos. A definição e análise de bens a serem 

tombados são de responsabilidade do DPH e do CONPRESP – Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, no âmbito 

da prefeitura de São Paulo. 

O patrimônio cultural está dividido entre bens culturais de natureza material e imaterial. Os bens 

tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades históricas, sítios 

arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como coleções arqueológicas, 

acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos. Os bens de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da 

vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e 

santuários que abrigam práticas culturais coletivas). 
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De acordo com os dados consultados pelos órgãos responsáveis pelos tombamentos e cadastro 

dos patrimônios culturais, verificou-se que o município de São Paulo apresenta mais de 4.000 

bens culturais de natureza material tombados e/ou registrados pelas legislações de preservação 

das três esferas governamentais conforme apresentado no Quadro 7.4.35.  

QUADRO 7.4.35 - PATRIMÔNIO MATERIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Fonte: Secretaria Municipal da Cultura (SMC)/2019. 

Elaboração: Engecorps, 2020. 

 

 

Em relação aos bens culturais de natureza imaterial, no Município de São Paulo há vários 

registrados no CONPRESP, tais como a Mercearia Casa Godinho, o Samba Paulistano, e a 

Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona. 

Em São Paulo há 8 bairros com tombamentos ambiental pelo CONPRESP: Antiga Chácara Klabin; 

City Lapa; Interlagos; Jardins (América, Europa, Paulista e Paulistano); Jardim da Saúde; Jardim 

Lusitânia; Pacaembu/Perdizes e Sumaré, os quais possuem valor ambiental, paisagístico e 

histórico, tendo um padrão de ocupação dos lotes, do qual decorre significativa densidade 

arbórea e alta porcentagem de solos permeáveis capazes de garantir climas urbanos mais amenos 

para a cidade como um todo. Desses bairros, 2 também são tombados pelo Condephaat: Jardins 

(América, Europa, Paulista e Paulistano) e Pacaembu.  

Destaca-se que não existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal, 

estadual ou municipal na Área Diretamente Afetada (ADA) do Empreendimento bem como na 

Área de Influência Direta (AID).  

7.4.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 

7.4.3.1 Imóveis afetados 

As obras do Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da Mooca têm suas estruturas 

projetadas no subsolo de uma área do Centro Esportivo Arthur Friedenreich, locado em área 

pública, não sendo portanto, identificados imóveis afetados pelo empreendimento. 

Patrimônio Cultural CONPRESP CONDEPHAAT IPHAN 

Bens tombados 3654 1042 65 

Monumentos Registrados 362 - - 

Acervos Tombados 18 14 15 
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Foto 7.4.9 - Área do campo de futebol do Centro Esportivo Arthur Friedenreich 

 

7.4.3.2 População Afetada 

Todo o projeto é desenvolvido sob parte do Centro Esportivo Arthur Friedenreich, não havendo 

população na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. Portanto, não são previstas 

desapropriações, remoções ou deslocamentos involuntários. 

Na fase de implantação da obra haverá o surgimento de postos de trabalho temporários, tanto 

para mão de obra diretamente vinculada ao empreendimento, quanto indiretamente, para 

suprimento de insumos, serviços e consumo dos trabalhadores. Haverá um pico da ordem de 

250 trabalhadores no local do empreendimento na fase de implantação da obra. 

O recrutamento, seleção e contratação de funcionários (mão-de-obra direta) que trabalharão na 

obra, resultará em impacto sobre a geração de empregos, bem como pode-se esperar a geração 

de inúmeros empregos indiretos. 

7.4.3.3 Infraestrutura e equipamentos sociais afetados 

As Obras para Retenção de Cheias - Reservatório Mooca 2, preveem, em sua fase de 

implantação, a execução das obras civis, que exigirão remoção do revestimento atual da 

superfície; remoção do solo (para instalação do reservatório e acesso a estrutura hidráulica 

existente); serviços de terraplanagem; e construção das estruturas e fundações em concreto na 

ADA do empreendimento, causando interferências em áreas no Centro Esportivo Arthur 

Friedenreich. 

Cabe destacar, entretanto, que finalizada as obras do empreendimento em questão, a ser 

implantado sob a área do campo de futebol existente neste Centro Esportivo, os atuais usos 

voltados ao lazer da comunidade serão retomados. Com término das obras de drenagem e 

paisagismo a área do CEE Arthur Friedenreich poderá ser utilizada sem que a existência do 

piscinão seja percebida, gerando incômodos temporários, que serão analisados detalhadamente 

no item Avaliação de Impactos deste estudo. 
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Não foram identificadas interferências com as redes de infraestrutura, tais como: redes de água 

e esgotos, gás, telefonia, linhas de alta tensão, geometria de traçado da malha viária, etc., como 

demonstrado na Figura 7.4.23. 

 
Figura 7.4.23 - Área do campo de futebol do Centro Esportivo Arthur Friedenreich 

 

Em relação as redes de água e esgoto foi solicitado à Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – Sabesp, empresa responsável pela pelos serviços públicos de 

abastecimento e saneamento básico da cidade de São Paulo, o cadastro das redes que 

tangenciam o empreendimento. 
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Com base nas plantas fornecidas, pode-se constatar que não há redes existentes de água que 

interfiram nas obras de implantação no Reservatório de Contenção de Cheias do Córrego da 

Mooca. E quanto à rede de esgoto, um coletor-tronco de 1.500 mm de diâmetro percorre a 

Avenida Professor Luís Ignácio Anhaia Mello, coincidindo com o limite da ADA, porém o mesmo 

encontra-se a cerca de 9 metros de profundidade, não havendo possibilidade das obras 

interferirem na rede de esgotamento sanitário.  

Quanto à rede de gás, no mapeamento de cadastro da empresa COMGAS, consta que há 

presença de gasoduto na Rua Pedro Lecór, porém a rede se encontra em viário público e a obra 

se conterá dentro dos limites do terreno do Centro Esportivo Arthur Friedenreich, não ocorrendo 

possível interferência na rede. 

Com o mapeamento de rede fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 

Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico (SIGEL) pode-se constatar que a ADA não 

está inserida em local onde passam linhas de transmissão de alta tensão. 

Não foram identificadas redes de telefonia na ADA em observações iniciais. Dessa forma é 

imprescindível que os levantamentos de interferências do projeto de engenharia, seja 

contemplado também na verificação de possíveis interrupções de serviços que venham causar 

incômodos e prejuízos à população. 

 


