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EDIÇÃO ESPECIAL

O projeto básico foi desenvolvido pela 
SPTrans, e compreende aproximada-
mente 2,4 quilômetros de extensão. A 
obra, que se iniciará em setembro de 
2019, tem duração estimada de dois 
anos. A sua execução será dividida em 

O que conhecemos hoje como avenida 
começou numa aldeia fundada por 
José de Anchieta, em 1560. Tornou-se 
Vila de Santo Amaro (1832) e depois, 
foi anexada à cidade de SP (1935).

Da antiga vila saía a Estrada de Santo 
Amaro, ligando até o atual Itaim Bibi. 
E aí começa nossa história.

A Avenida 
tem história!

Conheça o projeto

1954 20061964 20151986/87 2019

Foi nomeada Avenida 
Santo Amaro (da Pça. 
Dom Gastão Liberal 
Pinto até o Córrego 
da Traição).

Formulação de 
projeto para 
requalificação da 
Avenida, em seu 
trecho entre a Av. 
Pres. Juscelino 
Kubitschek e a Av. 
dos Bandeirantes

DÉCADAS 90/2000 - DEGRADAÇÃO DA AVENIDA

Incorporado trecho da 
Av. Adolfo Pinheiro e 
da Av. João Dias (da 
R. Texas até a atual 
R. Alves Pontual)

Projeto de 
requalificação 
incorporado à 
Operação Urbana 
Faria Lima

Construção dos 
corredores de ônibus 
nas faixas centrais 
e terminais Santo 
Amaro e João Dias

Início da obra de 
requalificação da 
Av. Santo Amaro em 
setembro.

dois trechos estratégicos. O primeiro, 
da Av. Pres. Juscelino Kubitschek até a 
R. Afonso Braz, com término previsto 
para o final de 2020. O segundo, da R. 
Afonso Braz até a Av. dos Bandeirantes, 
com finalização prevista para 2021. 

O investimento aproximado é de 360 
milhões de reais, e pretende melhorar 
a região, resgatando áreas atualmente 
degradadas ao promover melhorias no 
espaço público.

Av. Santo Amaro nos anos 1960

Trânsito no bairro: mudanças à vista
A preocupação da Associação, desde o 
início, tem sido de não congestionar o 
bairro, já que nos trechos em obras da 
Av. Santo Amaro haverá somente uma 
faixa de rolamento ativa, servindo a ôni-
bus, automóveis, peruas escolares, etc.

Nas primeiras rotas de desvio de trânsi-
to, a CET buscou alternativas dentro do 
bairro. Porém, como foram implantadas 
rotatórias verdes, esta opção foi des-
cartada, e decidiu-se usar desvios mais 
longos e fluidos, evitando um congestio-
namento desnecessário.

Na realidade, segundo a CET, apesar de 
todos os cruzamentos no bairro conti-
nuarem a existir, o que se prevê é que os 
motoristas preferirão outras rotas, por 
fora da região. Dessa forma, o bairro em 
si não teria um excesso de veículos de 
fora, mas um esvaziamento.

As rotas de fuga prováveis serão pela Av. 
Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 
Av. 23 de Maio, Marginal Pinheiros e Av. 
Brig. Faria Lima.
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Desvio proposto: Centro-Bairro

Desvio proposto: Bairro-Centro

Simulação do impacto: redistribuição das viagens

Av. República do Líbano

Av. Brasil

Av. H
élio Pellegrino

Desvio Bairro-Centro
Trecho interditado

Desvio Centro-Bairro
Trecho interditado

Av. J. Kubitscheck

Rua Prof Atílio Innocenti

Ru
a 

Fi
an

de
ira

s

Atenção no deslocamento 
de estudantes

A CET está atenta ao trecho en-
tre a R. Afonso Braz e a R. Diogo 
Jacome, visto que existem várias 
escolas nessa área, e buscam 
formas de melhorar a travessia 
com segurança durante a obra. 
Para isso vem solicitando às 
escolas que informem o número 
de alunos por período e onde 
estão domiciliados, por CEP. 

Segundo o vereador Police Neto 
é possível criar uma estraté-
gia para circulação no bairro. 
Priorizar a circulação a pé, 
oferecer rotinas de travessia para 
alunos de escolas, por exemplo, 
são ações efetivas, bem como o 
uso de modais alternativos no 
bairro.
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Veja o que a região 
ganha com a obra

Desapropriação: entenda melhor 
Todos os imóveis terão desapropria-
ção completa? 
Alguns imóveis que estão totalmen-
te dentro do traçado concebido no 
projeto serão completamente desapro-
priados e demolidos. Outros sofrerão 
desapropriação parcial, de acordo com 
sua interferência no projeto.

O que é supressão de fachadas? 
Quando há a desapropriação e demo-
lição parcial de um imóvel que dá dire-
tamente para a avenida, chamamos de 
supressão de fachada. Nesse caso, é feita 
a recomposição da fachada do imóvel.

O que é reconstrução de divisa? 
Quando a desapropriação e demolição 
parcial se dá somente com a redução 
da área do terreno e demolição do 
muro, é feita a chamada  reconstrução 
da divisa.

Melhorias Como será feito

Circulação de pedestres Ampliação de calçadas

Acessibilidade para 
deficientes físicos

Piso podotátil para deficientes visuais 
Rampas para cadeirantes

Fluidez do transporte 
público

Faixa de passagem para ônibus que não 
precisarem parar no ponto

Mobiliário Pontos de parada novos e modernos

Paisagismo Plantio de mais de 200 novas árvores

Sistema de drenagem Ampliação das redes de captação

Projeto de urbanismo Enterramento dos cabos da Enel e 
Telecons (só terá iluminação pública)

Iluminação Mais moderna e econômica

Valorização do bairro Paisagismo, segurança e modernidade

Como serão feitas as indenizações? 
As indenizações serão proporcionais à 
área do imóvel atingida.

Quem será responsável pela recons-
trução de fachadas e muros? 
Tanto as demolições quanto a recompo-
sição de fachadas e muros será feita pelo 
consórcio Souza Compec Coplan, com 
base em projetos previamente validados 
pelo proprietário.

As áreas com condomínios, hospitais 
e outras grandes construções tam-
bém serão desapropriadas? 
Estas áreas não serão desapropriadas. 
O projeto se adaptou à realidade da 
região, caso contrário se tornaria eco-
nomicamente inviável. Nesses trechos 
as calçadas serão mais estreitas. Mas 
a modernização acontecerá de toda 
forma.

Você sabia?
Existe um Programa de 
supervisão e controle 
ambiental para lidar com 
resíduos, emissão de gases e 
ruídos durante a obra.

Haverá um programa de 
manejo de árvores, que 
tratará do plantio das 
mesmas e jardins, e também 
monitoramento das aves locais.

Não haverá ciclovia na 
Avenida Santo Amaro, já 
que seriam necessárias mais 
desapropriações para isso. A 
CET está estudando em quais 
ruas paralelas as mesmas serão 
instaladas.

O grande desafio desse projeto será 
conciliar a mobilidade na região, e 
acomodar a grande gama de serviços 
essenciais que temos na avenida.

Será feita uma ação conjunta de todas 
as concessionárias de água, esgoto, gás, 
luz e telecomunicações para o enterra-
mento das redes, seguindo um plane-
jamento prévio, só possível devido ao 
uso de recursos ultra modernos.

Estamos falando da tecnologia BIM 
(em português, Modelagem de Infor-
mações da Construção), que possibilita 
criar e simular digitalmente um ou 
mais modelos virtuais e tridimen-
sionais precisos dos projetos, como 

Ação conjunta e tecnologiaPasso a passo 
da obra se estivessem construídos, e de suas 

interferências. Eles oferecem supor-
te ao projeto ao longo de suas fases, 
permitindo melhor análise e controle 
do que os processos manuais. 

Tudo o que for implantado já será 
dimensionado para contemplar a cres-
cente demanda futura.

Para preservar as edificações existentes 
durante a obra, é feita uma proteção 
física das paredes das escavações, e 
posteriormente, um aterro adequado 
garantirá a estabilidade do terreno, 
para não haver problemas com os 
imóveis da região.

1. Ampliação de calçadas 
2. Novo piso 
3. Pista de ultrapassagem 
4. Abrigos para ônibus 

5. Paisagismo e ajardinamento 
6. Iluminação 
7. Piso tátil

Uma das prioridades da requalifi-
cação da Av. Santo Amaro é tornar 
as calçadas mais largas, para uso 
do público. Teremos a ampliação 
da largura da avenida de 25 para 
36 metros.

Para que isso aconteça, 39 imóveis 
foram desapropriados. Alguns 
terão somente a supressão de 
fachadas ou reconstrução da di-
visa. Outros terão desapropriação 
completa. 

Numa primeira etapa as fachadas 
serão demolidas e reconstruídas 
já com o novo recuo. Uma vez 
reconstruídas, inicia-se a abertura 
das valas para instalação das novas 
redes. Essa execução será feita 
com o funcionamento das redes 
existentes, pois o comércio e resi-
dências continuarão funcionando. 
Estando implantada a nova, a 
antiga será desabilitada.

Concomitantemente, na parte 
central  estará em andamento a 
implantação da pavimentação do 
trecho novo do corredor.

Por fim, com o corredor implanta-
do, será feita a remoção dos postes 
de rede aérea  - Elétrica e Telecons 
-, para não haver problemas de ali-
mentação das residências da região.
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BOLETIM AMVNC
O Boletim é uma publicação bimestral para  
os moradores do bairro da Vila Nova Conceição. 
Endereço: Rua Afonso Braz, 275 cj03
Tel.: (11) 3842 1985  |  info@vilanova.org.br
vilanova.org.br

Tel.: 11 98331 3322
www.designdeideias.com.br

Conheça os membros da AMVNC em nosso site: vilanova.org.br/corpo-diretivo

Quer anunciar em nosso Boletim? Envie email para info@vilanova.org.br e saiba mais!

Anote aí
As reuniões da Associação ocorrem toda primeira segunda-feira 
do mês. A próxima será no dia 02 de setembro, às 19:00 horas, 
local à confirmar. 

Demandas da 
AMVNC junto 
à Prefeitura

Importante, é com você!

Canais de comunicação para 
Informações e sugestões:

Durante este período que antece-
de a obra, a AMVNC fez gestões 
junto à CET sobre demandas 
atuais do bairro, para que, se pos-
sível,  sejam viabilizadas durante a 
requalificação. 

Para Floriano Pesaro, presidente 
da Associação, a obra devolverá ao 
bairro qualidade de vida, mobilida-
de e trará valorização imobiliária.

“Sabemos que haverá trans-
tornos, mas estamos em 
diálogo permanente com a 
Prefeitura, para minimizar 
danos aos moradores durante 
a obra.” 

Reivindicações importantes em 
relação ao transporte coletivo, 
transposições entre bairros e vias de 
acesso continuam sendo feitas junto 
a CET, em prol dos moradores. 

A CET faz algumas recomendações para melhorar a fluidez do trânsito no 
período da requalificação da Avenida. Faça a sua parte e compartilhe essas 
informações com outros usuários!

•  evite circular em automóveis pela região; 
•  priorize o uso de transporte coletivo para percursos mais longos; 
•  reprograme suas viagens, sempre que possível, para horários fora de pico.

O cidadão deve estar ciente que as simulações de trânsito não representam 
os impactos nos primeiros dias de interdição, sempre mais intensos. Segundo 
a CET, os impactos serão mais localizados no sistema viário da região, cuja 
estrutura em malha de vias arteriais e coletoras deverá absorver a demanda de 
automóveis, visto que o sistema de ônibus permanecerá na própria Avenida.

Além da equipe de Comunicação Social, os usuários terão à disposição vários 
canais de comunicação, desde 0800 até mídias sociais. Acompanhe as notícias 
no Facebook da AMVNC: 

www.facebook.com/vilanova.org.br 

Para mais informações anote estes telefones:

• Fabiana Emendabili, 
relações públicas do consórcio Souza Compec Coplan: (11) 96616-3145  
• SPObras:  (11) 3227-3474 
• CET: (11) 3742-6173 
• Subprefeitura Vila Mariana: (11) 3397-4100 
• Ouvidoria da Prefeitura: 0800 011 0156

Floriano Pesaro
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