
Área: 

155.315,32 m²
Localização:
Alça de acesso do Rodoanel Mario Covas à Via Anhanguera, 
sentido Capital, município de São Paulo.

VENDE-SE
TERRENO EM SÃO PAULO



Terreno localizado no Município de São Paulo, na alça de aceso do 
Rodoanel Mario Covas à Via Anhanguera, no sentido capital. A 
proximidade com essas vias é de extremo valor, uma vez que a 
Via Anhanguera liga as regiões metropolitanas de São 
Paulo e Campinas, além de passar por Jundiaí. O 
Rodoanel Mario Covas por sua vez, faz a ligação com 
as principais rodovias que ligam a capital paulista 
ao interior e a outras capitais do país.

O terreno está em área de ZEPAM ( Zona 
Especial de Preservação Ambiental) e 
ZPDS (Zona de Preservação e 
Desenvolvimento Sustentável), 
favorecendo empreendimentos 
ambientalmente sustentáveis 
e de eco-turismo.
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Localização do terreno



Acesso: pela Estrada Chácara do Café s/n

Visibilidade: a área está próxima ao Rodoanel 
Mario Covas e Rodovia Anhanguera

Via Anhanguera

Estrada da Chácara do Café

Rodoanel M
ario

 Covas

Documentação:
O imóvel está registrado no 18º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo, sob nº 206.526 (190.188,77 m²). Tendo em vista 
que 34.873,45 m² pertencem a faixa de domínio rodoviária, a 
área utilizável remanescente com 155.315,32 m² deverá ser 
destacada da citada matrícula.

Área: 155.315,32 m²
Formato do terreno: Trapezoidal
Topografia do terreno: Plano e aclive



Região:
Residências unifamiliares de padrão médio a simples, com características 
típicas de chácara. No lado oposto do Rodoanel caracterizam-se loteamentos 
populares com residências de padrão simples e comércio local. 

Entorno:
No entorno do terreno existem galpões de armaze-
namento e de distribuição. Coexistem na vizinhança 
imediata asilo e indústria de reciclagem.

Equipamentos urbanos e 
melhoramentos: 

Via pavimentada, Iluminação 
pública, luz domiciliar e telefonia.

Terreno

Escolas municipais

Escolas particulares

UBS/Hospitais

Esportes e Lazer
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Rodovia Anhanguera

Rodovia dos Bandeirantes

Rodovia Castelo Branco

SÃO PAULO

Localização privilegiada:

Fácil acesso a importantes 
rodovias do país.

Rodovia Anhanguera
Considerada um dos maiores 
corredores logísticos do Estado, 
interliga a cidade de São Paulo 
com a região norte do Estado e 
as suas principais cidades indus-
triais e agrícolas.  

Rodoanel Mario Covas
Anel viário que está sendo construído em torno da capital paulista. Quando �nalizado, interliga-
rá os dez principais eixos rodoviários que conectam a Região Metropolitana de São Paulo com o 
interior e litoral do Estado, bem como com outras capitais brasileiras. Atualmente o Rodoanel faz 
a ligação entre as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis 
Bittencourt, Anchieta, Imigrantes e Ayrton Senna. Com o término do trecho Norte, previsto para 
2018, também fará a interligação entre as rodovias Fernão Dias e Dutra. 



Zoneamentos:

ZEPAM - Zona Especial de 
Preservação Ambiental
ZPDS - Zona de Preservação e 
Desenvolvimento Sustentável

Permições de uso:
Comércio de alimentação e diversi�cado de pequeno porte; uso institucional de pequeno porte; serviços de saúde, técnicos, pessoais, pro�s-
sionais e de educação de pequeno porte; hospedagem e moradia; associações comunitárias, culturais e esportivas; serviço público social; 
serviços da administração; local de reunião, eventos e culto; armazenamento e guarda de bens, bem como garagem de ônibus até 5.000,00m²; 
confecção; fabricação de artefatos de papel, máquinas e equipamentos, produtos alimentícios; indústria extrativista; atividades de pesquisa e 
educação ambiental; manejo sustentável; ecoturismo e lazer; comércio especializado de produtos agropecuários; captação de água mineral; 
exposição ou show de natureza social, esportiva, religiosa, ecoturística, lazer, agropecuária.

Uso e ocupação do solo:
ZEPAM - Taxa de Ocupação: 10%
ZPDS - Taxa de Ocupação: 25% ou 35%

38%
ZPDS

62%
ZEPAM



Acesse o edital de licitação:
www.dersa.sp.gov.br/oportunidades/licitacoes

CONCORRÊNCIA AGENDADA
Abertura dia 5 de junho de 2017 às 10h


