
Conselho Regional de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 
 

GT Ruído, Saúde Pública e Conflitos de Vizinhança 

-Estudar os danos de saúde e qualidade de vida da população 
moradora de Pinheiros, causados pelo uso cultural do bairro e a 
verticalização. 
-Entender as causas, efeitos e mecanismos geradores. 
-Elaborar recomendações para o CADES central (com aprovação 
do CADES-PI) 
-Incentivar cidadania e práticas sustentáveis. 
-Realizar debates sobre ruído e saúde pública  

objetivo do GT: 



Conselho Regional de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 
 

GT Ruído, Saúde Pública e Conflitos de Vizinhança 

Thomas Green – conselheiro CADES PI. 
João Pedro Rosin - conselheiro de saúde 
Francisco Saes – engenheiro, mestre pela FAU-USP 
Lucila Lacreta - arquiteta / moradora 
Marcio Freire Penteado - arquiteto / morador 
Marcia Scazufca – PhD, Pesquisador Científico USP 
  
representantes de moradores e comerciantes da região de 
Pinheiros 

Participantes do GT: 



Conclusão de trabalhos biênio 2013 / 2015 

 
1. trabalhos comunitários e reivindicações da comunidade. 
2. origem dos trabalhos objeto do GT -a oficina do bairro Vila Madalena 
3. quando a rua vira praia - mesas de ruas. apropriação do espaço público 

no bairro da Vila Madalena. 
4. Sossego Vila Madalena 
5. mapeamento sonoro 
6. poluição sonora 
7. reivindicações na nova lei de uso e ocupação do solo (LUOS) 
8. Carnaval de rua 

 
 
 

Conteúdo: 



trabalhos comunitários e 
reivindicações da comunidade  

 manifesto da gestão conselheiro Tom Green CADES-PI  
- biênio 2013 a 2015 
 como conselheiro eleito atendendo às demandas da 

população local em primeiro lugar, tenho adotado  uma 
posição antagonista diante das mazelas da gestão municipal 
no tocante a: 

 ocupação do espaço público (carnaval de rua e eventos 
culturais que geram impactos à população local) 

 uso e ocupação do solo incômodos (bares e casas 
noturnas que geram ruído e incômodos noturnos) 

- sou representante da sociedade civil e tenho deveres  
que ultrapassam a “cultura de paz corporativa e política”  
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tudo começou na oficina do bairro da 
Vila Madalena 

11 de novembro 2012 

 em 2012 foi feita uma consulta participativa com moradores e frequentadores do 
bairro, organizada pela urbanista Raquel Rolnik 

 esta oficina serviu como ponto de partida para os trabalhos do nosso GT no 
CADES-PI 

 um dos grupos de trabalho criado foi de DIVERSIDADE e CONFLITOS de USO 
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tarjetas oficina 

o que queremos para a vila madalena? 



como juntar  os opostos? 



diversidade de pessoas 

exemplos de diversidade no bairro 



diversidade de usos 

exemplos de diversidade no bairro 



exemplos de diversidade no bairro 

diversidade de construções 



exemplos de diversidade no bairro 

diversidade artística e intelectual 



conflitos de uso 

 o bairro sofre de diversos tipos de problemas 

decorrentes do uso diverso do espaço 

 podemos chamar de CONFLITOS de USO 

 veja a seguir mais fotos que confirmam as 

preocupações identificadas pelos participantes da 

Oficina do Bairro em 11-11-2012 



 exemplos de CONFLITO DE USO na vila madalena 

redução da população moradora 

Aluga-se 
 p/ fins 

comerciais 

Impacto negativo dos bares 



 exemplos de CONFLITO DE USO na vila madalena 

excessos de uso noturno 

tráfico e uso de drogas 



 exemplos de CONFLITO DE USO na vila madalena 

pichação 

Mistura dos usos sem adequado suporte e disciplina  



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

poluição 
sonora 

desrespeito aos limites 

fogos na  
pista via  
coletora 



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

desrespeito aos limites 

poluição 
sonora 



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

barulho de fogos 

desrespeito aos limites 



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

saúde pública 

frequentadores 
desordeiros e 

produtores de lixo 



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

caos no 
trânsito 

corinthians na 
contra mão 

poluição 
sonora 



 exemplos de CONFLITO DE USOS na vila madalena 

hostilidade do 
território de drogas e 

bebidas 
desrespeito 
aos limites 



resumo do grupo diversidade e 
conflitos de uso  
-como juntar os opostos? 

diversidade = uso sustentável 
 promover políticas de desenvolvimento urbano 

sustentável. 
 incentivar o comércio sustentável e criar 

mecanismos para evitar excessos de uso. 
 incluir os moradores e comércios nos 

processos deliberativos do bairro.  
 manter a identidade artística do bairro, com 

base na tolerância e respeito mútuos. 



Quando a Rua vira Praia - Mesas de 
Ruas. Apropriação do espaço público 
no bairro da Vila Madalena 

 
 a tese de mestrado do Francisco Saes da FAU-USP 
 orientador Professor Dr. Cândido Malta Campos Filho. 
 através das bases construídas no GT de diversidade e 

conflitos de uso, em janeiro 2014 nosso grupo de 
trabalho no CADES-PI ajudou na coleta das muitas 
entrevistas com a população local que foram descritas 
como uma "mina de ouro" pela banca que aprovou a 
tese. 
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Quando a Rua vira Praia - Mesas de 
Ruas. Apropriação do espaço público 
no bairro da Vila Madalena 

  O trabalho estudou 
as  "condicionantes de transformação 
presentes em ruas do bairro e seu 
impacto no cotidiano dos citadinos e 
nos seus modos de vida e 
moradia através de entrevistas, 
abordando as condições adversas 
locais, que revelam-se no mínimo 
incômodas devido à poluição 
sonora, ao tráfego e a grande 
afluência de pessoas ao local em 
busca de lazer, em nome da cultura e 
do turismo. 
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os locais das entrevistas 
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Bares na Rua Fidalga  
Nº 27 Sem saída  
Nº 75 Enfarta Madalena  
Nº 66 Bar Baca  
Nº 242 Quitandinha  
Nº 245 Bar do Genésio  
Nº 254 Bar Filial  
Nº 308 Samba  
Nº 330 Bardo Santa  
Nº 375 Bendita Gelada  
Nº 531 A Lanterna  
 
Bares na Rua Aspicuelta  
Nº 201 Madeleine  
Nº 471 Cordel da Vila  
Nº 436 Melograno  
Nº 444 Água Doce  
Nº 459 Matrix Bar e Café  
Nº 490 Éclair  
Nº 527 Ponto X da Vila  
Nº 533 São Cristovão  
Nº 574 Armazém Piola  
Nº 585 Bar e Boteco Praça  
Nº595 Bar Anhanguera  
Nº 596 José Menino  
Nº 598 Salve Jorge  
Nº 646 Posto 6  
 
Bares na Inácio Pereira da Rocha  
Nº 109 Akbar Lounge & Disco  
Nº 112 Peixaria Bar e Venda  
Nº 141 Bendito Seja  
Nº 231 Galinheiro Grill  
Nº 362 Morrison Rock Bar  
Nº 367 Bleecker Street  
Nº 422 Esquina Madalena  
Nº422 Grill da Vila  
Nº 520 Blen Blen Club  
Nº 618 Feitiço de Áquila  
Nº 496 e-garden Club  



como você percebe este lugar? 

“eu tenho problema com a Rua 
Belmiro Braga. Porque bem aqui 
na minha direção existe o tal do 
Centro Cultural Rio Verde que na 
verdade é um boteco, é uma 
atividade comercial que não tem 
nada a ver com a comunidade”  



como você percebe este lugar? 

“Eu sou o zelador agora do prédio 
com a eleição me deram ...Eu não 
sei, o povo tem medo de falar!! Se 
você fizer uma comitiva maior o 
cara vai ver que ...A impressão 
que dá é que os únicos 
incomodados somos nós. Porque 
ninguém dá a cara pra bater. A 
perspectiva da Vila é cada vez 
pior” 



como você percebe este lugar? 

"Não (é) a expressão da cultura  
do carnaval, mas a expressão da 
miséria humana. Esse foi o visual 
do carnaval da Vila"  
 

“essa esquina que é a Aspicuelta 
com Fidalga, por exemplo, isso é 
uma coisa desrespeitosa. Não é 
nem uma ocupação que seja 
favorável pra todos. Esse é que é 
o empobrecimento da cultura”  
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 o principal canal usado para representar os interesses da 

comunidade nas suas  reivindições no âmbito local e 

municipal e legitimar  os trabalhos do GT no CADES-PI. 

 livre associação de moradores e comerciantes locais por 

meio de reuniões físicas e rede de comunicação. 

 contamos com abaixo assinado de 1424 assinaturas: 

“requerer as medidas cabíveis, junto aos órgãos responsáveis – 

incluindo Subprefeitura de Pinheiros, Prefeitura, Governo do Estado  

e Ministério Público -, para o fim de garantir o respeito aos nossos  

direitos, amparados pela legislação pátria e solucionar os transtornos  

sofridos diariamente e aqueles causados por eventos de grande porte  

(Carnaval, Eventos Esportivos e Culturais), tais como o excesso do uso  

do espaço público, a poluição sonora, ausência de fiscalização  

adequada, falta de medidas preventivas eficazes, entre outros” 
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 mapeamento sonoro identificando pontos viciados. 

 pesquisa e ativismo em relação a conflitos de uso no 

bairro. 

 reivindicações na revisão da Lei de Uso e Ocupação de 

Solo (LUOS). 

 reivindicações no Carnaval de Rua e Copa de Mundo. 

 documentação de todos os trabalhos, pesquisas, e 

opiniões dos participantes por meio de informes semanais 

e publicação no blog:  

 

 

 

principais ações realizadas 

 www.SOSsegovilamadalena.blogspot.com.br 



4 mapeamento sonoro 



5 mapeamento sonoro 
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 existem níveis de ruídos inaceitáveis pela legislação 

vigente municipal, estadual e federal. 

 o ruído noturno chega a 90 dB –o dobro permitido em 

zona mista.  

 falha e quase inexistente fiscalização na parte da 

Prefeitura de São Paulo.  

 falta de interesse na agenda política executiva - não 

alocação de recursos orçamentários. 

 a promoção “cultural” e ocupação do espaço público 

    está gerando muito ruído no bairro. 

 aparente coerção econômica no nível local e municipal  

    –o barulho é uma indú$tria! 

 

 

mapeamento sonoro -conclusões 



6 poluição sonora -conceituação 
 

 “são comprovados os efeitos devastadores da poluição sonora na saúde” – Dr. 
Paulo Saldiva – Prof. Titular da Faculdade de Medicina da USP e Coordenador 
do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. 

 “já existe ampla legislação no Brasil, porém a fiscalização da PSIU é falha” - 
Fúlvio Vitorino, engenheiro, pesquisador e coordenador do Centro de 
Tecnologia do Ambiente Construído do IPT. 

 “é uma situação grave...não há uma política pública urbana voltada para o 
combate aos ruídos”. - vereador Andrea Matarazzo, presidente da Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente de São Paulo. 

 “a poluição sonora constitui-se não só em fonte de incômodo à população, mas, 
também, em um problema de saúde pública, que contribui para a perda da 
qualidade de vida da população e da não sustentabilidade das cidades” Denise 
da Silva de Sousa COPPE/UFRJ. 

 a poluição sonora passou a ser considerada uma das três prioridades 
ecológicas para a próxima década - Organização Mundial da Saúde(OMS)  

Poluição sonora é crime ambiental –a sua gravidade no meio 
urbano deve ser reconhecida e combatida no CADES ! 



6 poluição sonora  
–consequências locais  

 com base nos intensos estudos junto à colaboração da comunidade e 
acadêmicos da área, fica comprovada a fuga da população moradora 
local onde há polos geradores de ruído. 

 o comércio local tradicional que surgiu em consequência do êxodo vira 
alvo da especulação locatária de imóveis antes residenciais, que 
acabam cedendo para empreendimentos mais lucrativos como bares e 
casas noturnas, muitos irregulares, pagando aluguéis cada vez mais 
caros. 

 o desequilíbrio na diversidade do bairro causa um círculo vicioso de 
“boemização”, excesso de uso e eventual incorporação dos lotes para 
especulação imobiliária. 

 existem porém vestígios de uma população moradora resistente e 
altamente vunerável, idosa e carente, sujeita às pressões econômicas 
que devem ser respeitadas e protegidas por guardar a memória e 
identidade do bairro e ter direitos de sossego e qualidade de vida. 

 sem falar dos direitos dos comerciantes tradicionais e novos moradores 
chegando ao bairro que devem integrar qualquer comunidade saudável 
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 em colaboração com a comunidade local por meio do 

SOSsego Vila Madalena temos protocolados na oficina local 

e no site colaborativo do SMDU as seguintes demandas: 

 para toda cidade: 
Proposta para a criação de uma nova subcategoria de uso não residencial 
classificado como nR5 "usos incômodos, não compatíveis com o uso residencial, 
com qualquer área construída, geradores de viagens e atração de número 
significativo de usuários e geradores de ruídos que extravasam o imóvel“ 
JUSTIFICATIVA -Não há provisão adequada nas subcategorias de uso propostas 
para uso não residencial incômodo de pequeno porte que gera ruídos, como casas 
noturnas e bares que tocam música e atraem números significativos de usuários 
noturnos sendo por sua natureza INCOMPATÍVEIS COM O USO RESIDENCIAL NAS 
ZONAS MISTAS pois muitas vezes geram níveis de ruído e vibração muito além dos 
limites permitidos por lei,  
e com frequência causam degradação da vizinhança no entorno como por exemplo 
documentado no bairro da Vila Madalena. 
A categoria nR2 -uso residencial compatível com a vizinhança residencial, tem o 
propósito de "atividades que não causam impacto nocivo a vizinhança residencial" 

reivindicações LOUS 
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(continuação) Contudo a subcategoria nR3 -uso não residencial especial ou 
incômodo a vizinhança residencial, aparentemente considera apenas 
empreendimentos de grande porte. 
Propomos ainda restrições adequadas para uso não residencial de pequeno 
porte potencialmente incômodo à vizinhança residencial nas Zonas de Uso 
Misto, especificamente em relação a condicionamento do auto de funcionamento 
a ausência do uso residencial no entorno próximo e considerando seu horário de 
funcionamento como um fator agravante de incomodidade. 

 especificamente para a Vila Madalena: 
“O Bairro da Vila Madalena como zona mista não comporta mais bares e casas 
noturnas, que tocam música, gerando níveis de ruído e vibração muito além dos 
limites permitidos por lei, e atraem números significativos de usuários 24 horas, 
causando degradação da vizinhança no entorno expulsando as moradias e 
comércios tradicionais. Precisamos de um zoneamento específico com 
restrições adequadas para uso não residencial de pequeno porte 
potencialmente incômodo à vizinhança residencial especificamente em 
relação a condicionamento do auto de funcionamento a ausência do uso 
residencial no entorno próximo e considerando seu horário de 
funcionamento como um fator agravante de incomodidade” 

reivindicações LOUS 
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 em setembro de 2014, depois de agravarem, ano após 

ano, os transtornos causados pelos mega eventos, os 
moradores e comerciantes da Vila Madalena e da Praça 
Benedito Calixto, fartos de serem desconsiderados nos 
incontáveis encontros a respeito com a Subprefeitura de 
Pinheiros, protocolaram as seguintes demandas da 
comunidade, apoiadas por abaixo assinado de 1424 
assinaturas de moradores e comerciantes, no 2º 
seminário de Carnaval de Rua no CADES-PI e 
no Grupo de Trabalho Carnaval 2015 do Conselho 
Participativo Municipal de Pinheiros (CPM): 
 

carnaval de rua da Vila Madalena  



 
 



 
 

 Em 05-01-2014 recebemos a lista 
dos blocos aprovados pelo GT do 
Carnaval do CPM e ficamos 
assustados com a quantidade dos 
blocos proposta na Vila Madalena:  
85 desfiles de 67 blocos, versus os 
37 blocos do ano passado! 

 Extra oficialmente foram mais de 
100 desfiles no bairro. 

 Considerando que a comunidade 
solicitou poucos blocos, poucos 
dias, proibição de carros de som e 
de venda de bebida e foram 
esgotadas todas as vias de 
diálogo, fomos obrigados no dia 14 
de Janeiro 2015 a protocolar uma 
representação no Ministério Público, 
igualmente desconsiderada. 

8 carnaval de rua da Vila Madalena  



 
 

o caos que se desencadeou no bairro por 5 semanas, gerou repercussão  
nacional e até no exterior, deixando os moradores e comerciantes do bairro  
em situação de completo  
abandono e objeto de  
desprezo pela Prefeitura. 

 
 
 

 
 
 

 

8 carnaval de rua da Vila Madalena  

Como conselheiro do CADES-PI, eleito e representando a comunidade 
local, tenho o dever de oficiar este descontentamento e de solicitar para 
nossa nova Subprefeita a abertura de um diálogo real acompanhado por 
ações concretas que atendam as questões abordadas por este grupo de 
trabalho e pavimentem o caminho para um desenvolvimento sustentável 
e uma cultura de paz no nosso bairro.                    –Tom Green 08-04-2015 


