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5.3.12

Aspectos Urbanísticos

5.3.12.1

Caracterização do Uso e da Ocupação do Solo

 Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos utilizados para a definição do uso e ocupação do solo redundaram na
demarcação das unidades espaciais existentes na área de estudo (ADA) e em seu entorno
(AID), conformando-se em definições das categorias de análise. Esta demarcação segue o
padrão adotado pelos órgãos institucionais e oficiais (EMPLASA e PMSP, por exemplo),
visando, sobretudo, à obtenção final de uma padronização que permitia, a partir de mapas em
escalas compatíveis, a compreensão dessas unidades espaciais envolvidas, apoiando-se na
interpretação de cartas, mapas, fotografias aéreas, bibliografia relacionada ao tema, além dos
levantamentos em loco.
Com esse conjunto de procedimentos foi possível identificar e situar as principais características
da Área de Influência (AID) e da área do empreendimento, ou Área Diretamente Afetada (ADA).
A definição dessas unidades espaciais será apresentada nos próximos itens deste estudo. Cabe
aqui destacar que para a AID tembém foi elaborado o Mapa do Zoneamento Urbano da AID –
MSE-OUCMVC-13, onde estão apresentadas as zonas de usos permitidas do ponto de vista
legal, destaca-se que as maiores extensões são definidas como zonas mistas, na seção da ADA
será detalhado os usos e regramento.
Os dados obtidos em trabalho de campo (dias 09 e 17 de agosto de 2012) e os materiais foram
analisados de forma integrada, objetivando a confecção do mapa de uso e ocupação do solo da
ADA, bem como a descrição das categorias de uso.
Para a identificação das categorias de análise, foi considerada uma área ideal, na qual as
características principais puderam ser representadas territorialmente. Assim, foram utilizadas
algumas classes de interpretação, às quais compuseram os mapas de uso e ocupação do solo,
as principais verificadas são:
 Uso Predominante Residencial

Residencial Horizontal – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas
moradias são de um ou dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios
isolados nessa área foi, em geral, mapeada.

Residencial Vertical – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas
moradias são constituídas por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. Nesta
classe estão inseridos também os condomínios verticais e os conjuntos habitacionais verticais.

Misto (residencial horizontal e vertical) – área onde o uso residencial é constituído
tanto pelo padrão horizontal quanto pelo vertical.
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Área em ocupação – área arruada com aproximadamente 10% de ocupação, podendo
estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um conjunto de
arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem cobertura vegetal.


Condomínio – áreas ocupadas predominantemente por prédios residenciais.


Conjunto Habitacional - áreas ocupadas predominantemente por prédios residenciais
de padrão popular.

Habitação precária – assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com
presença de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de água, coleta
regular de lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e educação, porém,
geralmente desprovido de rede de coleta de esgoto e de lotes regularizados.

Favela – assentamento habitacional, geralmente em área invadida, sem divisão regular
de lotes, nem infraestrutura urbana (arruamento, drenagem, rede de esgoto e coleta de lixo),
mas com abastecimento clandestino de água e luz. As moradias são feitas por autoconstrução,
podendo ser de alvenaria ou madeira.
 Uso Predominante Comercial/Serviço

Comércio e serviços – área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de
serviços, os quais podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), ocasional
e/ou excepcional (diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter caráter varejista ou
atacadista e estar localizado nas proximidades das áreas residenciais ou em determinados
setores destas, como em vias/centros comerciais.
 Uso Predominante Industrial

Indústria – área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída
segundo distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de
grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte, com
facilidade de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias e ferrovias.

Mineração – área de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas,
edificações) que sofreu efeito desta atividade. (na Região Metropolitana de São Paulo é
realizada a céu aberto para praticamente todos os minérios e seu desenvolvimento).
Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e corte de relevo.
 Uso Misto

Residencial horizontal/comércio e serviço – área de uso misto de residências,
comércios e prestadores de serviços, com padrão horizontal.
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Residencial vertical/comércio e serviços – área de uso misto de residências,
comércios e prestadores de serviços, com padrão vertical.

Residencial, comercial, serviços, industrial etc. – são todas as áreas onde coexistem
vários tipos de uso (residencial, comercial, serviços, industrial etc.) e para as quais não há
indicação de utilização específica.
 Equipamentos Sociais e de Serviços

Parque – são áreas que estão sob as diretrizes de legislação ambiental de âmbitos
municipal, estadual ou federal.

Praça e área verde urbana – praça é qualquer espaço público urbano livre de
edificações e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou não
vegetação. Área verde urbana é um local dentro da área urbana, onde há o predomínio de
vegetação arbórea com extensão maior que as praças e jardins públicos. Possui função
ecológica, estética ou de lazer.

Educação, saúde, esporte, lazer e cultura – são áreas destinadas às instalações
(infraestruturas) de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares podendo ser públicas ou
privadas.

Institucional – área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento
social ou comunitário. Foi considerado: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e segurança
nacional, delegacia, complexo penitenciário, fórum, órgãos de administração pública federal,
estadual e municipal, entre outros.

Institucional Especial – considera-se como uso especial: igreja, templo, seminário,
centro socioeducativo, lar de idosos e cemitério.
 Infraestrutura

Infraestrutura – área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de
água, serviço de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse público.


Viário – traçado de vias públicas constituído por vielas, ruas, avenidas e etc.

 Uso Não urbano

Vegetação antrópica - vegetação caracterizada pela presença de gramíneas,
constituindo uma cobertura quase contínua, deixando alguns trechos de solo descoberto.
Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, arbustos.


Mata /capoeira – área onde pode ocorrer fragmento de vegetação com formações
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secundárias de porte arbóreo. Pode também ser classificado como capoeira, neste caso,
caracteriza-se pela presença de espécies que ocupam espontaneamente as áreas devastadas,
apresentando gramíneas e indivíduos isolados com porte herbáceo até arbóreo.

Solo exposto – solo que se encontra sem cobertura vegetal ou área onde ocorre
exposição do solo devido à ação de processos erosivos ou pela ação de terraplanagem.
A seguir, portanto, serão apresentadas as descrições de cada área de influência, buscando
desta forma, oferecer uma maior compreensão desses locais em estudo e um melhor
entendimento dos impactos que poderão advir da implantação desta Operação Urbana
Consorciada Mooca – Vila Carioca.
 Área de Influência Direta – AID
A descrição e o mapeamento de uso e ocupação do solo da AID (MSE-OUCMVC-12) deste
empreendimento foram elaborados principalmente, a partir de informações secundárias obtidas
nos materiais disponibilizados pela EMPLASA: Unidades de Informações Territorializadas
(UITs), 2008, elaborados a partir de ortofotos na escala 1:5.000 e de dados socioeconômicos;
Mapeamento contínuo da base cartográfica da RMSP, escala 1:100.000, ano 2006 e; Base de
Logradouro do Centro de Estudos da Metrópole – CEM.
Antes da descrição detalhada das unidades territoriais que formam esta AID, algumas
constatações para a mesma se evidenciaram a partir da análise do mapa de uso e ocupação do
solo. De maneira geral foi possível verificar, por exemplo, a intensidade da urbanização, a partir
da ausência de grandes áreas ocupadas por mata, capoeira e vegetação antrópica, denotando a
essas localidades um quadro de antropismo acentuado.
Outro fator marcante para a AID como um todo, está na presença concentrada de atividades de
comércio e serviços ao norte em detrimento da forte presença residencial na porção centro sul.
Assim como, se verifica de forma bastante disseminada a ocupação mista residencial, comercial
e industrial ocorrendo em diversos bairros de forma concomitante, muitas vezes em uma mesma
via.
O mapeamento elaborado com o objetivo de ilustrar as unidades territoriais em análise, busca
evidenciar de forma espacializada as ocupações verificadas nos distritos e UITs que compõem a
AID deste empreendimento: Belém, Brás, Sé, Mooca, Cambuci, Liberdade, Vila Prudente,
Ipiranga e as UITs Heliópolis, Moinho Velho e Centro de São Caetano do Sul, para os quais
serão empreendidas descrições na sequência deste trabalho.
O distrito do Belém no início do século XX presencia as intensas transformações que seu uso e
ocupação iriam contemplar ao longo desse século, áreas outrora ocupadas por chácaras
transformaram-se em bairros residenciais horizontais, e em localidades industriais, processo que
se iniciou com a implantação de algumas tecelagens.
Parte deste distrito ainda guarda características da industrialização pretérita, abrigando unidades
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fabris em operação, desativadas e outras transformadas para outros usos, consequentemente
acarretando em mudanças do padrão imobiliário local, com a implantação de inúmeros
condomínios residenciais verticais no entorno das principais avenidas e nas imediações das
estações de metrô Belém e Bresser, esta última embora já no distrito da Mooca, também
transpassando seu raio de influência para esta localidade.
A ocupação do território, na porção situada ao norte da avenida Alcântara Machado (Radial
Leste) é bastante diversificada e apresenta habitações horizontais em grandes porções
territoriais; por outro lado, no corredor da avenida Celso Garcia destaca-se a ocupação
residencial vertical, acompanhada de comércio e serviços. Há trechos também em que se
verificam ocupações mistas com usos comercial, industrial e; residencial horizontal, comércio e
serviços; nesta porção, percebe-se o início de uma renovação de uso com a implantação de
novos padrões no comércio e existência de novos edifícios verticais implantados.
Na porção ao sul da avenida Alcântara Machado verifica-se uso e ocupação do solo também
diversificado, edificações horizontais residenciais, ocupação industrial e de armazéns, e “já
desponta a ocupação vertical tanto dos empreendimentos públicos do CDHU como de
lançamentos privados, direcionados à classe média. O corredor da avenida Alcântara Machado
possui atividades de comércio e serviços. Já no corredor da avenida Salim Farah Maluf, a
atividade é de casas noturnas e salões de festas. Neste corredor também se encontra o acesso
ao cemitério do Brás (também conhecido como Quarta Parada) com suas salas de velórios e
agência funerária. Nesta UIT, que foi implantada uma unidade do Sesc, o Belenzinho”
(EMPLASA, 2008).
Na porção norte deste distrito, ou seja, ao norte da avenida Celso Garcia, além dos usos
mencionados anteriormente, verificam-se também a ocupação institucional, “com presídio, áreas
de lazer público e privada e com a desativação da Unidade da FEBEM o local ganhou o Parque
da Juventude Belenzinho” (...), além de abrigar a “vila operária Vila Zélia, tombada pelo
Condephaat” (EMPLASA, 2008).
Na porção nordeste do distrito do Belém, no bairro Catumbi, a ocupação industrial ainda é
bastante marcada na paisagem, embora haja a intercalação dos galpões com outros usos do
solo, residencial, comercial e de serviços.
O distrito do Brás que surgiu como uma região de chácaras, cresceu e se desenvolveu no início
do século XX como um bairro operário, sendo atualmente marcado e reconhecido como um dos
principais centros de comércio popular de roupas e confecções em geral do município de São
Paulo.
Neste distrito, destacam-se as localidades do Gasômetro, Oriente e Bresser, cujos usos e
ocupação do solo também se relacionam com as atividades de serviços e principalmente com o
comércio.
No oposto, na porção sul deste distrito, nos bairros do Brás e Bresser verifica-se a
predominância do uso misto comercial, industrial e residencial. A ocupação se desenvolve
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majoritariamente em antigos galpões com comércio e serviços bastante variados, como oficinas
de veículos, estacionamentos, atacadistas de produtos alimentícios, entre outros.
Nesta porção territorial, o uso residencial isolado é residual e localiza-se pontualmente em
algumas quadras entre a avenida Alcântara Machado e a rua da Mooca e; nas quadras
compreendidas entre as ruas Piratininga, Prof. Batista de Andrade, Torquato Neto e avenida
Rangel Pestana. São residências antigas, casas e sobrados geminados e de padrão popular,
muitas habitações precárias também são verificadas.
A porção norte do distrito do Brás, que abriga as localidades Oriente e Gasômetro, é
caracterizada pelo uso comercial e de serviços, sobretudo relacionado ao setor de confecções,
entremeado de galpões, armazéns, e antigas plantas industriais, que atualmente são ocupadas
também pelo comércio.
O uso residencial é residual e está concentrado em algumas quadras entre a rua do Gasômetro
e a avenida Rangel Pestana, com casas e sobrados antigos. No quarteirão compreendido entre
as ruas do Bucolismo, Coronel Francisco Amaro, Sampaio Moreira e Vadico localiza-se um
conjunto habitacional do CDHU composto por quatro prédios mais estacionamento (EMPLASA,
2008).
O distrito Sé situado na região central do município de São Paulo abriga o Pátio do Colégio,
ponto no qual a cidade foi fundada em 1554, e a Praça da Sé, onde está localizado o "marco
zero". Em seu perímetro situa-se também a parte mais conhecida do Bairro da Liberdade,
embora também haja um distrito com este nome e que será alvo de estudo mais adiante. A parte
mais movimentada da rua Galvão Bueno, a Praça da Liberdade e a Estação Liberdade do Metrô
estão localizadas, oficialmente, dentro deste distrito.
Trata-se de uma localidade ocupada por usos de comércio e serviços, concentrados, por
exemplo, na rua Boa Vista, na praça da Sé, ruas Senador Feijó, Tabatinguera e na região do
Parque Dom Pedro, na rua 25 de Março, Ladeira Porto Geral, Florêncio de Abreu, dentre outras.
Neste distrito verificam-se também alguns equipamentos sociais, de serviços e de infraestrutura,
dentre os quais, destacam-se o Colégio São Bento, o Poupatempo da Sé, Fórum João Mendes,
terminal de ônibus Parque Dom Pedro II e o Mercado Municipal.
O uso residencial, por sua vez, na porção norte do distrito da Sé, encontra-se entremeado aos
usos predominantes descritos anteriormente e, na porção Sul, já na região da Praça João
Mendes, adentrando em parte do bairro da Liberdade, ocorre de forma mais abrangente,
verificando-se os maiores trechos ocupados por este uso, caracterizando-se pela ocupação
vertical de médio e baixo padrão.
O distrito da Mooca, por sua vez, é caracterizado de forma geral pelo predomínio do uso misto,
onde coexistem ocupações industriais, comerciais, de serviços, residenciais horizontais e nos
últimos anos, as incorporações verticais. Observando-se isoladamente outros usos, com trechos
ou glebas em destaque para um padrão único de ocupação, tal como por equipamento urbano,
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indústria ou conjunto habitacional, por exemplo.
Na avenida Alcântara Machado (Radial Leste) a diversidade de usos, no trecho desta via
inserida no distrito da Mooca, apresenta desde atividades comerciais (churrascarias, comércio
de roupas, de motocicletas, postos de abastecimento de combustíveis), até infraestrutura, com o
Pátio Belém do Metrô, além de usos residenciais verticais e horizontais não muito distantes
deste importante corredor viário.
Já na faixa lindeira a ferrovia (oeste do distrito), não só na AID, como já na faixa de transição
com a ADA, observam-se antigos galpões industriais, que estão “cedendo espaços para novos e
diversificados empreendimentos imobiliários (residencial vertical de classe média)” (EMPLASA,
2008).
A porção territorial do distrito do Cambuci inserida na AID deste empreendimento, ou seja, a
porção sul desta unidade territorial, possui o uso e ocupação do solo de predomínio residencial,
com alguns pontos de concentração comercial e de serviços, especialmente, nos arredores do
Largo do Cambuci, entre as ruas Lavapés, Independência e avenida Lins de Vasconcelos, onde
estão concentradas lojas de armarinhos, vestuário, agências bancárias, restaurantes,
lanchonetes, pet shop, clínicas e lojas especializadas em estética.
O uso residencial apresenta as formas horizontal e vertical, de médio e alto padrão, em vários
locais ocorrendo de forma isolada, nas ruas Lacerda Franco, Basílio da Cunha, Eng. Prudente e
Inglês de Souza e na porção oeste, este uso se apresentado mesclado com atividades
comerciais e de serviços.
Cabe destacar que, neste trecho da AID há “dois equipamentos de saúde de grande importância
para a região, que são o Hospital Geral de São Paulo com uma área construída de 38.000m²,
localizado na Rua Ouvidor Portugal, que representa um grande complexo hospitalar, prestando
assistência médica aos civis da ativa e seus dependentes e o Hospital Militar Cruz Azul, na
Avenida Lins de Vasconcelos, cujo objetivo é manter um serviço de assistência permanente às
famílias dos militares da Força Pública” (EMPLASA, 2008).
No distrito da Liberdade inserem-se, além do bairro de mesmo nome, a Aclimação e o Glicério,
entre a avenida Liberdade e as ruas Vergueiro, Galvão Bueno, Castro Alves, Antônio Prudente,
Taguá, Tamandaré e rua da Glória, encontra-se uma área com uso vertical, com destaque para
os equipamentos sociais da área de saúde, onde estão concentrados hospitais e clínicas
especializadas.
Destaca-se ainda, o comércio variado de artigos orientais nos logradouros entre as ruas: Galvão
Bueno, Vergueiro e avenida Liberdade, onde são comercializados objetos de decoração,
utilidade doméstica, roupas, produto de beleza, além de grande variedade de lojas de
conveniência, bares, restaurantes e lanchonetes (EMPLASA, 2008).
Nesse recorte territorial encontram-se também diversos campi de universidades de São Paulo,
centros de estudos e de pesquisa e cursinhos preparatórios para o vestibular, além de um
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importante equipamento social, o Centro Cultural Vergueiro, situado entre a rua de mesmo nome
e a avenida 23 de Maio. Nesta mesma localidade, identifica-se o uso residencial vertical,
enquanto que o uso residencial horizontal é secundário, registra-se ainda que diversas
residências converteram-se em estabelecimentos comerciais.
O bairro da Aclimação na porção centro-sul deste distrito é ocupado pelo uso
predominantemente residencial vertical, entre as ruas Loureiro da Cruz, Júpiter, Rodrigo Cláudio
e José Getúlio, entre outras. Ao longo da avenida Aclimação a ocupação predominante é de
comércio e serviço, onde se verificam agências bancárias, postos de abastecimento de
combustíveis, supermercados, bares e restaurantes, embora se note também ocupações
residenciais verticais.
Na avenida Engenheiro Luis Gomes Cardim Sangirardi, ligação para os distritos: Ibirapuera,
Saúde e Jabaquara, o uso do solo predominante é o misto: residencial/comércio e serviços. O
uso residencial é do tipo horizontal e vertical de médio e alto padrão.
Na avenida Pedra Azul, ocupada por antigas mansões, predomina o uso por comércio e serviços
de alto padrões como: academias, lojas de roupas de artigos esportivos, agência de viagem, pet
shop, clínicas veterinárias, farmácia de manipulação, cafés, docerias, restaurantes etc. Merece
menção, ainda ao longo dessa avenida os equipamentos urbanos da CET, Escola Municipal e
Escola Helen Keller (surdo-mudo); além de ocupações comerciais similares às que podem ser
verificadas na rua Muniz de Souza.
No Glicério, há locais em que o setor de comércio e serviços ocupa porções territoriais mais
representativas, próximos às ruas São João Batista, Joaquim Piza, Miguel Teles Jr., Teixeira
Leite, Junqueira Freire e Lavapés; há outros trechos em que o uso do solo é misto residencial
vertical e horizontal de padrão médio, o setor de comércio e serviço não é tão significativo
nesses trechos.
Em relação ao distrito de Vila Prudente, que no século XIX abrigava áreas de pastagens, criação
de gado e cultivo de frutas, este se tornou um local que acolheu um considerável parque
industrial em meados do século passado, para, a partir da década de 1980, “tornar-se área de
perfil residencial, predominantemente de classe média, densamente povoada e provida de
atividades de comércio e serviços, embora a atividade industrial seja ainda relativamente
importante” (EMPLASA, 2008).
A região norte deste distrito conta com atividades comercias e de serviços inseridas
principalmente nos principais corredores viários, há uma porção territorial delimitada como de
uso especial, que compreende o cemitério São Pedro, o Crematório de Vila Alpina e o Clube da
Cidade Vila Alpina, já em direção ao sul do distrito.
A ocupação por atividades de comércio e serviços é o segundo tipo de uso mais importante
nessa extensa área residencial, predominantemente horizontal, mas já se verificam lançamentos
imobiliários verticais, provavelmente pelas facilidades de acesso trazidas com a Linha 2 – Verde
do Metrô.
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No geral, pode-se afirmar que o uso residencial horizontal predomina no distrito de Vila
Prudente, nas áreas pertencentes a AID desta operação urbana, ocorrendo de forma bastante
disseminada nesta localidade, o padrão vertical também se faz presente, contudo no cômputo
geral, possui pouca representatividade.
No distrito do Ipiranga, a porção territorial inserida na AID deste empreendimento encontra-se na
faixa oeste deste recorte territorial, tratando-se de uma localidade em que o uso residencial
horizontal é predominante, seguido por usos mistos – comercial, residencial e industrial; usos
por equipamentos sociais, parques e praças.
Estas categorias de uso são representadas por imóveis residenciais horizontais de médio e alto
padrão, além das áreas ocupadas por novos edifícios residenciais verticais; verificam-se
também usos comerciais e de serviços, por exemplo, na avenida Nazaré, já na área de transição
entre AID e ADA, destacam-se nesta região, ainda o Parque da Independência e o Museu
Paulista, como equipamentos sociais da região.
Na UIT Heliópolis, o uso e ocupação do solo com maior expressividade territorial se refere ao
uso residencial, neste caso, com o predomínio de habitações precárias/favela. Vale ressaltar
que, foram e estão sendo implantados conjuntos habitacionais verticais em parte desta UIT, num
processo de urbanização de parte desta localidade.
A delimitação da UIT – Heliópolis teve por base a incorporação dos contornos da Vila Heliópolis,
considerada uma das maiores favelas da cidade. A fim de atender aos critérios para definição
das UITs, incluiu, ainda, dois condomínios residenciais e o Hospital Heliópolis (lado par da
avenida Almirante Delamare), a Estação de Tratamento de Esgotos ABC (Ribeirão dos Meninos,
na divisa com São Caetano do Sul) e uma área residencial mista de casas e apartamentos (lado
ímpar da Estrada das Lágrimas, próximo ao Complexo Viário Mackenzie) (EMPLASA, 2008).
Áreas essas de fácil visualização no mapa de Uso e Ocupação do Solo apresentado ao final do
texto da AID.
Em relação à UIT Moinho Velho, esta contempla o uso do solo demasiadamente caracterizado
como ocupação residencial horizontal, ocorrendo ampla e dispersamente por esta unidade
territorial.
O uso residencial horizontal (casas e sobrados) é a categoria predominante, seguida dos
estabelecimentos de comércio e serviços. Os domicílios residenciais apresentam, em sua
maioria, padrão construtivo médio, embora tenham sido observadas tanto áreas de alto padrão
quanto de padrão popular. Os domicílios “tipo casa” perfazem 81,91% dos imóveis da UIT.
Prédios ou condomínios residenciais, cuja ocorrência é mais evidente no eixo da rua Vergueiro e
em algumas quadras da Vila Vera e Moinho Velho, representam apenas 17,53% dos domicílios
(EMPLASA, 2008).
A presença do uso comercial, de serviços e industrial, embora com menor representatividade
territorial, também são significativas nesta delimitação territorial. As atividades terciárias estão
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presentes ao longo das principais vias: Anchieta, Tancredo Neves, rua Vergueiro, rua Alencar
Araripe e nas vizinhanças do Largo São João Clímaco, além de entremeadas com os usos
residenciais e comerciais.
Na UIT Centro de São Caetano do Sul o uso e ocupação do solo é bastante diversificado,
verificando-se desde grandes áreas ocupadas por atividades industriais (montadora de veículos,
indústria alimentícia e química), ocupações residenciais horizontais e verticais, até uma ampla
área com características comerciais e de serviços.
Trata-se de uma área “totalmente urbanizada, praticamente sem vazios, servida por toda
infraestrutura, e em vários pontos, em processo de adensamento através da verticalização, com
a construção de edifícios tanto residenciais como para serviços. Possui comércio bastante
desenvolvido e diversificado onde estão instaladas lojas, agências bancárias, restaurantes,
escolas, edifícios comerciais, grandes redes” (...) de hipermercados, além de um Shopping
Center (EMPLASA, 2008).
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 Área Diretamente Afetada – ADA
A análise do uso e ocupação do solo da ADA deste empreendimento foi amparada em materiais
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, bibliografia e
estudos relacionados ao tema, imagens aéreas do local, além de trabalho de campo realizado
entre 09 e 17 de agosto de 2012.
A ADA desta Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca, composta pelo perímetro da
OUCMVC, foi dividida em sete setores distintos, os quais compreendem áreas com
características semelhantes de uso e ocupação do solo. Estes setores são compostos por
conjuntos de bairros, que se estendem desde a área central do município de São Paulo, até o
limite com o município de São Caetano do Sul. Trata-se de uma região cuja formação foi
condicionada, sobretudo, pela implantação pretérita da ferrovia Santos-Jundiaí e pela
industrialização consolidada pela presença deste meio de transporte com sua importância no
final do século XIX e início do século XX.
A presença da ferrovia trouxe consigo uma série de transformações para a região, fazendo com
que extensas áreas fossem alteradas para acomodar as suas instalações, incluindo não só o
eixo principal, como também, locais para manutenção, armazenamento de materiais e para
moradia dos trabalhadores deste meio de transporte.
Esta ferrovia impulsionou também a modificação de usos do solo, não só da ADA deste
empreendimento, como indiretamente, contribuiu para a transformação do próprio município de
São Paulo, somando-se a sua implantação, evidentemente, diversos outros fatores, tal como o
acúmulo de capital trazido pela atividade cafeeira.
A figura 5.3.12.1-1 apresentada a seguir demonstra a divisão existente para a ADA, a partir dos
sete Setores que a compõem.
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Figura 5.3.12.1-1: Setores que compõem a ADA da Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila
Carioca
 Contextualização Histórica do Uso e Ocupação do Solo da ADA
O mapeamento da evolução histórica do uso e ocupação do solo da região que compreende a
ADA deste empreendimento, o qual será apresentado nesta breve contextualização histórica, foi
disponibilizado pela SMDU, servindo de base para a descrição das áreas compreendidas neste
recorte em análise.
A região que compreende grande parte desta ADA, em 1840, ainda possuía uma ocupação
incipiente, marcada pela presença de chácaras produtoras de frutas e áreas para pastagens de
animais. A ocupação no município era pouco representativa, concentrada ainda na região mais
central da cidade (Praça da Sé, Pátio do Colégio, Viaduto do Chá, ruas XV de Novembro,
Direita, São Bento, Libero Badaró e Florêncio de Abreu), localidade denominada comumente de
centro velho da capital.
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A região da Sé era divida em Sé Sul, com nove quarteirões e Sé Norte, com 19 quarteirões,
cujos limites geográficos eram definidos pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Esta quietude
iria perdurar por mais duas décadas, pois só a partir de 1860, com o acúmulo de capital oriundo
da atividade cafeeira, somada a chegada de imigrantes e da eminente construção da ferrovia é
que esse quadro passará a sofrer modificações mais intensas.
Na figura a seguir é possível visualizar as áreas ocupadas em São Paulo, no ano de 1840,
nestas localidades mencionadas.

Fonte: Caminhos: interpretação de Zmitrowicz, 1985 sobre base cartográfica MDC, 2003-2004. Ocupação, Edifícios de referência,
Rios e Travessias: interpretação da Planta da Cidade de São Paulo, 1924 sobre base cartográfica MDC, 2003-2004. Adaptado
SMDU
Figura 5.3.12.1-2: Evolução Histórica, Ocupação, Caminhos e Transposições, ano de 1840

383

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

Nas últimas dedadas do século XIX, o município de São Paulo começa a passar por profundas
transformações econômicas e sociais decorrentes da expansão da cultura do café em várias
regiões paulistas, da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí (1867) e do afluxo de
imigrantes europeus em busca de novas oportunidades no território paulista.
Neste período, a cidade foi consolidando sua ocupação na área exterior aos núcleos iniciais de
povoamento, saindo do centro velho e se expandindo para as áreas além-Tamanduateí e
Anhangabaú. A paisagem, antes rural, dos bairros que compõem o perímetro da Operação
Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca começa a ser substituída por uma paisagem
tipicamente urbana e industrial.
A instalação da ferrovia Santos-Jundiaí, a partir de 1867, pode ser considerada o suporte técnico
de deslocamentos de pessoas e mercadorias que alavancou o processo de ocupação desta
região, processo que culminou na transformação definitiva da localidade que contempla a ADA
deste empreendimento.
A facilidade de acessos trazida por este meio de transporte sobre trilhos impulsiona a
implantação de fábricas no seu entorno, assim como galpões para armazenamento do café e de
outros produtos agrícolas, bem como construções ligadas ao funcionamento da própria ferrovia,
tais como estações, pátios de manobras e de manutenção, moradias dos ferroviários, entre
outras.
Este processo emergente de industrialização e de urbanização demanda por mão de obra para
o atendimento às novas necessidades e atividades surgidas, acarretando na necessidade por
novas habitações, impulsionando a abertura de loteamentos, os quais deram origem a quadras
de uso residencial e vilas residenciais.
A porção Norte da ADA que consolida os primórdios da urbanização deste recorte de estudo
engloba, sobretudo, os Setores Cambuci e Mooca, além de pequena parte dos Setores Parque
da Mooca, Henry Ford e Ipiranga.
Para o Setor Cambuci (Noroeste da ADA), alguns fatores contribuíram para a evolução no
quadro de ocupação e de urbanização da localidade, destacando-se o advento do Bonde. Em
1887, foi dada a concessão de uma linha de bondes puxados a burro que partia da Praça da Sé
e ia até o Cambuci e vice-versa. No mesmo ano, o percurso foi aumentado em 1 km,
estendendo-se até o Largo do Cambuci; já em 1900, começa a sua substituição por bondes
elétricos, os quais faziam o contorno no Largo, posteriormente estendendo-se à Rua
Independência.
Para o Setor Mooca (Nordeste da ADA) que abrange parte importante do bairro homônimo, que
compõem o primeiro grupo de bairros da zona leste mais ligados à área central da cidade, o
processo de ocupação também remonta à virada do século XIX para o XX, com o passado
igualmente relacionado à ferrovia e a industrialização inerente, já mencionada.
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A ocupação industrial mais antiga concentrou-se nas imediações da Estação da Mooca, tendo
início junto à ferrovia e avançando ligeiramente para o leste, nas ruas da Mooca, Javari e
algumas de suas transversais. Já os galpões industriais e de armazenagem, situados na orla
ferroviária, formavam um conjunto na faixa que compreende os dois lados da ferrovia, no
perímetro formado pelas Ruas Borges de Figueiredo e Monsenhor João Felipo, Avenida
Presidente Wilson e Viaduto São Carlos.
A figura apresentada a seguir (áreas ocupadas em 1913) já demonstra uma grande evolução na
ocupação da área compreendida para esta AID, quando compara com a figura anterior (1840),
nota-se, em destaque, que toda a porção norte nos Setores Cambuci e Mooca já se
encontravam ocupadas e/ou em processo de ocupação.

Fonte: Caminhos: Ocupação, Edifícios de referência, Rios e Travessias: interpretação da Planta da Cidade de São Paulo, 1913
sobre base cartográfica MDC, 2003-2004. Adaptado SMDU
Marcações: Noroeste: Setor Cambuci; Nordeste: Setor Mooca
Figura 5.3.12.1-3: Evolução Histórica, Ocupação, ano de 1913

Já na década de 1930, nota-se que a ocupação na região que compreende a ADA deste
empreendimento, que antes se dera predominantemente ao norte da mesma (até 1913), nos
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Setores Cambuci e Mooca, inicia o espraiamento de forma mais contundente, para a porção
centro-sul, atingindo, sobretudo, o setor Ipiranga, além de porções dos Setores Henry Ford,
Parque da Mooca e de Vila Prudente.
O Setor Ipiranga situado na porção sudoeste da ADA compreende a região de importante
passado histórico, onde ocorrera em 1822 o gesto de proclamação da independência do Brasil.
A comemoração do centenário deste fato histórico, na década de 1920 acaba por atrair e fixar
no bairro grande contingente de pessoas; soma-se a isto o fato da expansão e necessidade de
agregar novas áreas à urbanização crescente que florescia no município de São Paulo, aliado a
crescente onda de industrialização que ocorria na região.
Em 1918, o bairro foi elevado à categoria de Distrito, “foram doze as primeiras ruas que
ganharam nome. De acordo com a planta de loteamento, das quais somente uma não preserva
sua primitiva denominação, todas são ligadas à Independência, e aos anseios republicanos. São
as seguintes: Rua do Fico, do Grito, 1.822, Cisplatina, Municipalidades, Juntas Provisórias,
Gonçalves Ledo, Monumento, Guarda de Honra, Independência (subdistrito do Cambuci),
Manifesto e Estrada do Ipiranga (atual Rua Ouvidor Portugal).” (MARTINO, 2001)
Entre os anos de 1925 e 1930, ocorre a reurbanização das ruas que apresentavam maior
importância comercial e residencial, ruas Silva Bueno, Bom Pastor, Sorocabanos e Manifesto.
Paralelamente à instalação das indústrias desenvolve-se o comércio do bairro. Por volta de 1925
já se verificam lojas de tecidos e móveis na Rua Silva Bueno.
Por apresentar uma topografia irregular, o solo ipiranguista, ao contrário de outros locais, nunca
se prestou a lavoura. Na verdade, a ocupação só deslanchou quando a argila desencadeou a
primeira indústria lucrativa da região, no começo do século XX, época em que o crescimento
demográfico da Capital já acarretava sérios problemas habitacionais (MARTINO, 2001).
De 1920 a 1934 após o ciclo de extração de argila no Ipiranga, inicia-se então o processo de
retirada de areia e pedra para as edificações que se espalhavam pelo bairro. A consolidação da
ocupação acontece primeiramente nas vias que tinham o sentido Capital-Santos, em especial
àquelas situadas entre as ruas Bom Pastor e Silva Bueno. As transversais serão ocupadas
posteriormente e num círculo bem pequeno. Data deste período também, as mansões
construídas na Av. D. Pedro I e Rua Bom Pastor.
A figura a seguir representa a ocupação acrescida nesta época, para o Setor Ipiranga no ano de
1930, uma grande evolução quantitativa quando comparado à figura anterior que se referia ao
ano de 1913.
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Fonte: Caminhos: Ocupação, Edifícios de referência, Rios e Ferrovias: interpretação do mapa topográfico do município de São
Paulo, 1930 sobre base cartográfica MDC, 2003-2004. Adaptado SMDU
Marcações: Sudoeste: Setor Ipiranga
Figura 5.3.12.1-4: Evolução Histórica, Ocupação, ano de 1930

Passados os anos de 1930, a ocupação da região que contempla a AID deste empreendimento
irá consolidar a transformação do uso do solo, que até então abrangia de forma mais intensa, os
Setores Cambuci e Mooca (na porção norte da ADA) e Setor Ipiranga (no sudoeste), para, neste
novo período histórico em análise (1930 a 1954), concretizar a modificação no restante da ADA,
portanto alterando a ocupação também, dos Setores Parque da Mooca, Henry Ford e Vila
Prudente (mais a Leste da ADA), consolidando a ocupação desses Setores definitivamente,
como também, incorporando o Setor Vila Carioca para a região mais urbanizada desta área de
estudo.
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Os Setores Parque da Mooca e Henry Ford situados na porção centro-leste da ADA abrangem
parte do bairro da Mooca, compreendendo a área que se desenvolve entre as avenidas do
Estado, Henry Ford, a Rua Paes de Barros e o Viaduto Pacheco Chaves.
Assim como ocorrera no Setor Mooca duas décadas antes, mais ao Norte, a ocupação industrial
do Setor Henry Ford, em de meados do século XX, se instala nas áreas lindeiras a ferrovia, com
destaque para as avenidas Presidente Wilson, Henry Ford e Rua Borges Figueiredo. Essas
avenidas acabaram por constituir um eixo industrial de ocupação para este período histórico,
estendendo-se de norte a sul deste Setor.
No Setor Parque da Mooca, que tem como eixo principal, a Av. Paes de Barros em sua porção
Leste, a ocupação de meados do século XX e que emana até os dias atuais esteve referenciada
predominantemente pelos usos residenciais, associada ao comércio local, embora as indústrias
coexistissem neste território de forma minoritária.
O Setor Vila Prudente situado no sudeste da ADA, o qual abrange parte do bairro de mesmo
nome, acolheu um grande contingente de novos moradores, no período entre 1930 e 1950,
fazendo com que grandes áreas fossem ocupadas por lotes residenciais, expandindo a
ocupação para a porção sudeste desta ADA neste período.
O Setor Vila Carioca abrange o bairro homônimo, inserido no Distrito Ipiranga e localizando-se
entre as avenidas Juntas Provisórias, Almirante Delamare e Doutor Francisco Mesquita (Av. do
Estado). Região de ocupação mais recente, em relação a todos os outros Setores analisados,
consolida seu perfil industrial e operário a partir da década de 1950.
A ocupação da Vila Carioca foi influenciada pela própria dinâmica de transformação de usos que
se intensificava em seu entorno, com a crescente instalação de novas indústrias e residências
expandindo cada vez mais, a busca por novas áreas, determinando, desta forma, pela inserção
do bairro Vila Carioca na área de expansão urbana, dada sua proximidade com os outros
Setores analisados anteriormente.
No início da década de 1940, a Vila Carioca apresenta um cenário urbano inconsolidado. A Shell
do Brasil instala-se então na região, com o objetivo de estocar e distribuir por via férrea,
derivados de petróleo, provenientes do porto de Santos.
Neste período, intensifica-se a transformação de uso e ocupação do solo na região, com a
implantação de indústrias dos Setores têxtil, plásticos, siderurgia e metalurgia, alimentos e
automobilístico, devido ao baixo valor dos terrenos e principalmente pela facilidade oferecida
pela ferrovia ligando a região ao porto de Santos.
Em 1956, a Vemag instala-se na Vila Carioca, e a Toyota, em 1958, na Av. Presidente Wilson,
começando suas atividades como montadora de veículos. Depois de ocupar por dois anos as
antigas instalações da Vemag, em 1959, a Scania muda-se para um terreno de 10 mil m² na rua
Guamiranga.
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Na figura a seguir é possível perceber a evolução do uso e ocupação do solo em relação àquela
apresentada anteriormente, neste intervalo de tempo (24 anos). A ADA deste empreendimento
passou por intensas transformações nos níveis de ocupação, consolidando sua urbanização
definitivamente.

Fonte: Caminhos: Ocupação, Rios e Ferrovias: interpretação do mapa do município de São Paulo, 1954 sobre base cartográfica
MDC, 2003-2004. Adaptado SMDU
Marcações: Centro Leste: Setores Henry Ford e Parque da Mooca, Sudeste: Vila Prudente e Sul: Vila Carioca
Figura 5.3.12.1-5: Evolução Histórica, Ocupação, ano de 1954

Esta breve caracterização, acompanhada das figuras apresentadas, permite inferir que a
alteração no uso e ocupação do solo da ADA desta Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila
Carioca e que alteraria de forma significativa as características da região, se deu, como
mencionado anteriormente, a partir da implantação da ferrovia Santos-Jundiaí em 1867, se
intensificando nas décadas subsequentes.
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Em menos de um século, esta região passara de uma área com características tipicamente
rurais, para uma localidade de características industriais, com seu entorno imediato
contemplando áreas residenciais, pensadas inicialmente para a moradia dos trabalhadores
dessas fábricas e que posteriormente atrairia pessoas de várias partes do município e de outras
regiões do Brasil.
A caracterização atual do uso e ocupação do solo desta ADA guarda intrínseca relação com
este passado recente, sobretudo, no que se refere às grandes glebas ocupadas por indústrias,
muitas ainda em atividade, outras com suas instalações e/ou terrenos em transformações de
uso e algumas desativadas e/ou abandonadas.
 Uso e Ocupação do Solo Atual na ADA
A análise do uso e ocupação do solo atual para esta ADA será elaborada a partir do
mapeamento realizado sobre imagem aérea, complementada por trabalhos de campo realizados
no mês de agosto de 2012 (mapa MSE-OUCMVC-11).
Pode-se afirmar que o uso e ocupação do solo na ADA deste empreendimento é bastante
representativo do que ocorre na própria macrozona de qualificação urbana descrita
anteriormente para a AII, bem como guarda muitas semelhanças com a descrição realizada para
os distritos componentes da AID, conformando-se em um recorte preciso da diversidade de usos
demonstrada anteriormente, sem que se exclua suas características próprias.
Assim, os sete Setores que compõem esta ADA foram delimitados a partir do entendimento da
existência de características próprias de sua conformação urbana, de tal forma a constituir um
tipo de uso e ocupação do solo especifico, permitindo sua individualização dentro da ADA deste
empreendimento.
Dadas às dimensões de cada Setor, serão escolhidas algumas características de uso e
ocupação do solo representativas de categorias mapeadas, confirmadas sua existência em
trabalho de campo e descritas a seguir. Contudo para uma visualização da área como um todo e
de cada Setor que compões esta ADA, o mapa de uso e ocupação do solo apresentado ao final
deste item permite uma melhor apreensão desta localidade.
No Setor Cambuci é possível verificar que há grandes áreas ocupadas por usos mistos:
residencial, comercial e de serviços, em várias das quadras desta localidade; em grande
número, também se constatam as ocupações por usos exclusivamente comerciais, próximos ou
não das áreas residenciais.
Nesta localidade, o uso industrial, embora se faça presente, pode ser considerado pouco
representativo, assim como os campos antrópicos, também com pouca expressão neste Setor.
Surgem com relevância parecida, os usos residenciais verticais, assim como os equipamentos
urbanos, todos ocupando pequenas áreas isoladas no cômputo geral do Setor Cambuci.
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Há também nesta localidade conjuntos habitacionais verticais e condomínios residenciais
verticais, além de praças e áreas verdes, situadas junto às áreas de ocupações mistas
residenciais e comerciais.
Para exemplificar os usos do solo presentes neste Setor, a seguir serão apresentadas
fotografias representativas da ocupação presente nesta localidade. Na porção mais ao Norte do
Setor, alguns usos se destacam na paisagem urbana, um uso especial (igreja evangélica), uma
subestação de energia elétrica; alguns usos institucionais, ambulatório de especialidades do
SUS e o posto da previdência social, além de extensas áreas ocupadas por conjuntos
habitacionais verticais.

Foto 5.3.12.1: Uso especial – igreja evangélica situada no limite
norte da ADA, junto a av. do Estado.

Foto 5.3.12.2: Subestação de energia presente nesta porção da
ADA, rua Pedro Severiano.

Foto 5.3.12.3: Ambulatório de especialidades do SUS, uso
institucional, rua Leopoldo Miguez, trecho norte do setor
Cambuci.

Foto 5.3.12.4: Conjunto habitacional vertical, rua Leopoldo
Miguez.

Em meio às dezenas de edifícios que conformam as habitações verticais presentes no trecho
Norte do Setor Cambuci, verificam-se entremeados a estes, algumas áreas ocupadas por
escolas, praças e áreas verdes e outros usos institucionais.
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Foto 5.3.12.5: Área de esporte e lazer junto a Praça Donatelo,
trecho norte do Setor Cambuci.

Foto 5.3.12.6: Área com presença de equipamento de
educação, Praça Donatelo.

Há também em destaque neste setor uma grande área ocupada pelas instalações da AES
Eletropaulo. Já na av. do Estado, confluência com rua Alexandre Levi, observa-se uma grande
área desativada, que no passado já abrigou loja de departamentos, concessionária de veículos e
igreja. Outra área desativada neste setor encontra-se na rua José Bento.
Na porção central deste Setor observam-se grandes áreas ocupadas por usos mistos,
residencial horizontal e vertical, sempre entremeados a usos comerciais e de serviços. A
ocupação industrial é pouca representativa, contudo se fazendo presente. As fotos a seguir
ilustram estas informações.

Foto 5.3.12.7: Instalações da AES Eletropaulo, presentes neste
Setor.

Foto 5.3.12.8: Área desativada, rua Nina Rodrigues.
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Foto 5.3.12.9: Área desativada, av. do Estado.

Foto 5.3.12.10: Uso misto, residencial comercio e serviços,
bastante representativo da porção central do Setor Cambuci,
rua Alexandre Levi.

Foto 5.3.12.11: Uso residencial vertical, rua Alexandre Levi.

Foto 5.3.12.12: Uso Industrial, rua Silveira da Mota.

Seguindo-se rumo ao sul do setor Cambuci, há também diversidade na ocupação do solo,
verificam-se, por exemplo, grandes áreas mistas, ocupadas por usos residenciais, comércio e
serviços, na qual se destaca um hipermercado, há usos institucionais, como verificado nas
edificações do IV Comando da Aeronáutica, uma favela na rua Alexandre da Silveira Bueno,
nota-se também a presença de área desativada na Rua José Bento, conforme mencionado
anteriormente.

Foto 5.3.12.13: Uso comercial e de serviços, trecho sul do
Setor Cambuci, hipermercado.

Foto 5.3.12.14: Uso institucional, instalações do IV Comando
da Aeronáutica.
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Foto 5.3.12.15: Favela, rua Alexandre da Silveira Bueno.

Foto 5.3.12.16: Área desativada, rua José Bento.

O Setor Mooca agrega diversos tipos de ocupação, abrigando grandes áreas mistas, industriais
comerciais e de serviços concentradas próximo ao eixo ferroviário, em ambos os lados da via,
ocorrendo, em alguns pontos de forma isolada e em outros associados aos usos classificados
como centro de distribuição e de logística.
Na Av. Paes de Barros e nas ruas que a seccionam, as ocupações mistas residenciais,
comerciais e de serviços predominam em relação aos outros usos, este tipo de ocupação
também se faz presente na porção Norte deste Setor, já nas proximidades da Av. Alcântara
Machado (Radial Leste) e nas vias paralelas ao Sul da Rua da Mooca (vias Dom Bosco e
Odorico Mendes).
A ocupação residencial horizontal ocorre em localidades dispersas deste Setor, como por
exemplo, em trechos compreendidos entre a Av. Paes de Barros e a Rua Araribóia, tendo como
limite a Sul a Rua Curupacê, bem como em localidades próximas a Rua do Hipódromo ao norte
da Rua dos Trilhos.
Trata-se de uma região em que várias áreas que foram ocupadas por usos industriais pretéritos
são atualmente utilizadas por atividades comerciais e de serviços, tal como por shopping center,
atacadistas e hipermercados, ocorrendo por exemplo, na própria avenida Paes de Barros.
Neste Setor constatam-se ainda ocupações representadas por condomínios fechados, usos
institucionais, equipamentos sociais e de serviços, além de praças e áreas verdes, todos
passíveis de visualização no mapa apresentado adiante e nas fotografias apresentadas na
sequência.
Espacializando essas ocupações nota-se que os usos mistos presentes na porção norte
concentram-se, por exemplo, na rua da Mooca e em suas imediações, abrigando áreas
ocupadas por residências, atividades comerciais e de serviços, ao mesmo tempo em que se
notam nesta região, áreas desativadas, usos institucionais e área industrial remanescente. As
fotos a seguir representam estas ocupações.
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Foto 5.3.12.17: Uso misto, residencial, comercial e de serviços,
rua da Mooca.

Foto 5.3.12.19: Centro de distribuição de bebidas, visada a
partir do viaduto Alberto de Mesquita Camargo.

Foto 5.3.12.18: Área desativada, rua da Mooca, próximo rua
Barão de Jaguara.

Foto 5.3.12.20: Uso misto, junto ao viaduto Alberto de Mesquita
Camargo, residencial, comercial, serviços e aos fundos,
industrial.

Ainda na porção norte do Setor Mooca verificam-se ocupações representativas de uso
institucional, tal como nas edificações da Imprensa Oficial, nesta localidade situa-se o estádio do
Juventus na rua Javari, rua esta que abriga ainda usos mistos residencial, comercial e serviços,
além de uma área classificada como desativada e outra área em processo de ocupação.

Foto 5.3.12.21: Uso institucional, Imprensa Oficial situada no
norte do Setor Mooca.

Foto 5.3.12.22: Área em ocupação (aos fundos, a direita), rua
João Antonio de Oliveira.
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Foto 5.3.12.23: Estádio do Juventus, rua Javari, classificada
como esporte e lazer no mapeamento realizado.

Foto 5.3.12.24: Uso misto, rua Javari, residencial, comercial e
serviços.

Na porção mais central do Setor Mooca, na rua Guaratinguetá merece destaque a subestação
de energia existente, já na rua Rubião Junior verificam-se usos mistos com presença de
ocupação industrial e uma grande área desativada na rua Conselheiro Benevides e, na Rua
Borges de Figueiredo destacam-se de um lado as ocupações mistas com presença industrial
(lado da ferrovia) e de outro mistas com presença residencial, já na porção mais ao sul deste
Setor.

Foto 5.3.12.25: Subestação de energia, rua Guaratinguetá.

Foto 5.3.12.26: Uso industrial, rua Rubião Junior.

Foto 5.3.12.27: Área desativada, rua Conselheiro Benevides.

Foto 5.3.12.28: Rua Borges de Figueiredo, presença de uso
industrial, junto à ferrovia, mesclando-se com usos comerciais e
de serviços.
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Na porção sul do Setor Mooca verificam-se ainda grandes áreas com usos residenciais
mesclados por comércio e serviços e outras em que as indústrias também se fazem presente, tal
como na rua Presidente Batista Pereira apresentada nas fotos a seguir.

Foto 5.3.12.29: Uso misto residencial, comercial e de serviços,
trecho sul do Setor Mooca, rua Presidente Batista Pereira.

Foto 5.3.12.30: Uso industrial presente em meio ao uso misto
comercial e serviços, trecho sul do Setor Mooca, rua Presidente
Batista Pereira.

Ainda na porção sul do Setor Mooca verificou-se haver uma subestação de energia, passível de
visualização pela av. Presidente Wilson, na qual os usos mistos industriais se mesclam com
atividades comerciais e centros de distribuição, onde se verificam também, algumas áreas
desativadas, tal como no limite com o Setor Parque da Mooca, rua Canuto Saraiva.

Foto 5.3.12.31: Centro de distribuição situado na av. Presidente
Wilson.

Foto 5.3.12.32: Área desativada, trecho sul do Setor Mooca,
rua Canuto Saraiva, no limite com o Setor Parque da Mooca.

No Setor Parque da Mooca a ocupação mais presente na paisagem se refere aos usos
residenciais, esses são em muitas localidades existentes de forma isolada, e em outros,
entremeados por demais classes de usos, comerciais e de serviços. Os usos residenciais são
representados por condomínios verticais fechados, áreas de ocupação horizontal e áreas mistas
em que os dois tipos se dão concordantemente em uma mesma quadra.
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Na porção Leste deste Setor, junto a Av. Paes de Barros, a presença dos usos residenciais está
relacionada às outras atividades comerciais e de serviços, as quais diminuem, na medida que se
afastam deste grande eixo viário, sem contudo, perder a importância quantitativa e qualitativa
para o Setor de maneira geral.
Merecem destaque neste recorte territorial, duas grandes áreas que representam equipamentos
sociais de esporte e lazer, o Clube Juventus e o Parque da Mooca, situado na Praça Vicente
Arienzo, sobressaindo-se na paisagem local e regional. Há também nas proximidades desses
locais, praças e áreas verdes, que formam junto com esses equipamentos, as áreas com
alguma vegetação representativa da localidade.

Foto 5.3.12.33: Clube Atlético Juventus - esporte e lazer

Foto 5.3.12.34: Área de esporte e lazer - Parque da Mooca.

A delimitação deste Setor excluiu de seus limites, áreas predominantemente industriais, as quais
se fazem presentes nos outros Setores delimitados, trata-se do recorte em que esta atividade
atualmente possui menor ocupação relativa. Desta forma, a seguir serão apresentadas fotos
com as principais ocupações presentes neste Setor.

Foto 5.3.12.35: Ocupação mista, muito presente neste Setor,
residencial, comercial e serviços, rua Ezequiel Ramos.

Foto 5.3.12.36: Ocupação mista, residencial, comercial e
serviços, rua Tabajaras.
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Foto 5.3.12.37: Ocupação mista, residencial vertical, comercial
e serviços, rua Jumana, visada no sentido da av. Paes de
Barros.

Foto 5.3.12.38: Ocupação mista, residencial vertical, comercial
e serviços, rua Camé.

De fato, o uso residencial se dá de forma bastante dispersa por este Setor Parque da Mooca,
apresentando-se na maior parte desta localidade, seja vertical, horizontal, ou em uma mesma
edificação com dois usos, por exemplo, comércio no andar inferior e residência no superior.

Foto 5.3.12.39: Ocupação mista, muito presente neste Setor,
residencial, comercial e serviços, rua Conde Prates, em
algumas edificações há mais de um uso (comercial e
residencial).

Foto 5.3.12.40: Uso institucional, 21º Batalhão da Policia
Militar, em meio aos usos residenciais, comerciais e serviços,
rua Celso de Azevedo Marques.

Foto 5.3.12.41: Ocupação mista, residencial vertical, comercial
e serviços, av. Paes de Barros.

Foto 5.3.12.42: Ocupação mista, residencial vertical, comercial
e serviços, rua Visconde de Souza Pontes.
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O Setor Henry Ford, por sua vez, possui uma relação inversamente proporcional de ocupação
industrial, quando comparado ao Setor anterior. A indústria é um traço forte de representação
deste Setor, de forma que se destaca na paisagem.
Os galpões industriais se referem ao tipo de edificação mais presente neste Setor, contudo,
cabe uma observação importante, embora muitos desses galpões abriguem ainda atividades
industriais, nota-se que muitos deles funcionam atualmente como área de armazenagem de
materiais dos mais diversos tipos, galpões de logística, bem como armazéns de guarda de
insumos diversos e centros de distribuição.
Algumas edificações encontram-se desativadas e/ou abandonadas e em alguns pontos, nota-se
terrenos com vestígios de construções pretéritas e/ou aguardando por novos usos sociais,
classificadas como áreas desativadas.
De forma isolada neste setor há também pequenas porções ocupadas por campos antrópicos,
shopping center, a própria ferrovia Santos-Jundiaí - atual Linha 10 Turquesa da CPTM que corta
a porção Oeste deste Setor, com o uso institucional representado pela estação Ipiranga desta
linha ferroviária.
Merece destaque neste setor Henry Ford, a presença de uma favela situada na porção extremo
sudeste da mesma, já próximo da divisa com os setores Vila Prudente e Vila Carioca, trata-se de
um grande área ocupada por habitações precárias, compreendida entre a avenida Prof. Luis
Inácio de Anhaia Melo e avenida Dianópolis.

Foto 5.3.12.43: A direita, favela situada na rua Dianópolis,
porção sul do Setor Henry Ford.

Foto 5.3.12.44: Uso misto, comercial e serviços, rua Capitão
Pacheco Chaves.
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Foto 5.3.12.45: Uso comercial e serviços, Shopping Center, rua
Capitão Pacheco Chaves.

Foto 5.3.12.46: Favela, junto ao viaduto Capitão Pacheco
Chaves.

As áreas com usos industriais ocorrem concomitantemente a áreas que abrigam centros de
logística e de distribuição, transportadoras, bem como se entremeiam a áreas comerciais,
conformando-se em áreas, portanto mistas, embora o traço industrial seja muito destacado na
paisagem deste setor, com essa ocupação verificada em diversas vias da localidade.

Foto 5.3.12.47: Ocupação mista, industrial, comercio e
serviços, rua Henry Ford.

Foto 5.3.12.48: Ocupação mista, industrial, comercio e
serviços, rua Henry Ford.

Foto 5.3.12.49: Uso industrial, rua João Padilha.

Foto 5.3.12.50: Ocupação mista, industrial, comercio e
serviços, rua Henry Ford.
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Foto 5.3.12. 51: Área ocupada por campos antrópicos e as
fundos, a esquerda, favela, próximo esquina das vias Barão de
Resende e Matias de Albuquerque.

Foto 5.3.12.52: Uma das áreas desativadas presentes neste
Setor, confluência da av. Presidente Wilson e Rua Diogo de
Mendonça.

O Setor Ipiranga apresenta extensas áreas ocupadas por usos residenciais, os quais ocorrem
em grande medida de forma horizontal, embora se tenha verificado o processo de verticalização
em curso em alguns pontos desta localidade, verificando-se a existência de edifícios residenciais
em implantação, novos e outros já implantados há mais tempo.
A ocupação residencial coexiste neste Setor, invariavelmente com atividades comerciais e de
serviços, como é comum em locais predominantemente residenciais, alguns estabelecimentos
de atendimento local e outros com abrangência regional (aqueles de maior porte e/ou de
comercialização mais específica de produtos).
Na face Leste deste Setor, voltada para as avenidas do Estado e Juntas Provisórias observa-se
que há ocupações ainda destinadas a atividades industriais, há uma estação de tratamento de
esgotos da SABESP, esta na esquina da Av. do Estado com a Rua Oliveira Alves.
Já na Face Oeste, no outro limite deste Setor, observa-se uma variedade de usos, iniciando-se
ao Norte com os equipamentos sociais, representados pelo Museu e pelo Parque do Museu do
Ipiranga, há usos residenciais horizontais, de comércio e serviços, equipamento de educação
(edifícios da UNESP e PUC) e equipamentos de saúde (Clínica Infantil).
Há também outros usos isolados, como glebas ocupadas por indústrias remanescentes, campos
antrópicos, áreas de antigas indústrias desativadas, condôminos residenciais verticais e centros
de distribuição, todos ocorrendo de forma combinada em porções territoriais deste recorte préestabelecido.
Iniciando-se a apresentação das fotografias deste Setor a partir de sua porção norte, observa-se
que ali, como na maior parte do recorte espacial em estudo, os usos mistos com residências,
comércio e serviços se apresentam de forma intensa, além do uso residencial horizontal,
verificou-se edifícios residenciais e glebas com usos diversos, dentre os quais se destacam
áreas desativadas, centro de distribuição, equipamentos de educação, saúde, esporte e lazer.
As fotografias a seguir ilustram essas ocupações.
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Foto 5.3.12.53:
Ocupação mista, residencial, comercio e
serviços, rua Almirante Pestana, limite setores Cambuci e
Ipiranga.

Foto 5.3.12.54: Ocupação mista, residencial, comercial e
serviços, rua Ricardo Daunt, porção norte, Setor Ipiranga.

Foto 5.3.12.55: Área desativada, rua Gal. Eugênio de Melo,
porção norte deste Setor.

Foto 5.3.12.56: Gleba industrial Remanescente, em área de
uso misto, rua Gal. Eugênio de Melo.

Na avenida Dom Pedro I, importante eixo viário, que delimita a oeste esta ADA, partindo-se da
porção norte para a área mais central do Setor Ipiranga, nota-se que nesta via, os usos mistos
ocorrem na maior parte de sua extensão, na qual se verificou usos residenciais, comerciais,
serviços, com destaque para Buffett infantil, estacionamento, lava rápido, escola de idiomas, bar,
além de clínica médica, subestação de energia e área desativada, conforme exemplificado nas
fotos a seguir.
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Foto 5.3.12.357: Ocupação mista,
residencial, comercio e serviços.

av.

Dom

Pedro

I,

Foto 5.3.12.58: Equipamento de energia (Subestação), situada
na av. Dom Pedro I.

A área mais central do Setor Ipiranga também abriga os usos mistos em grandes porções
territoriais, com residências, comércio e serviços, além de glebas isoladas que apresentam usos
específicos, tal como o próprio Parque da Independência e o Museu Paulista, Clube Atlético
Ypiranga, áreas mapeada como esporte e lazer.
Há também nesta porção central, áreas mistas com ocupação residencial vertical em destaque,
algumas porções com usos industriais remanescentes, Estação de Tratamento de Esgoto da
SABESP (mapeada como esgotamento sanitário), além de equipamentos de educação e de
saúde.

Foto 5.3.12.59 Área desativada, av. Teresa Cristina, esquina
com Manuel Faria Correa.

Foto 5.3.12.60: Área desativada, confluência vias Tabor e
Costa Aguiar.
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Foto 5.3.12.61: Usos mistos, residencial, comercial e serviços,
rua tabor.

Foto 5.3.12.62: Clube Atlético Ypiranga, situado na rua do
Manifesto.

Foto 5.3.12.63: Área industrial, rua do Manifesto.

Foto 5.3.12.64: Parque da Independência, presente neste
Setor, em sua porção central.

Seguindo-se a descrição da porção central, já em direção a área mais ao sul do Setor Ipiranga,
verificam-se usos igualmente mistos, na rua dos Sorocabanos, por exemplo, em frente ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Divisão de Arquivos, ocupando uma grande área,
há usos mistos residenciais, comércio e serviços.

Foto 5.3.12.65: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –
Divisão de Arquivos, rua dos Sorocabanos.

Foto 5.3.12.66: Ocupação mista, residencial, comercial e
serviços, rua dos Sorocabanos.
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Foto 5.3.12.67: Área comercial e de serviços, hipermercados e
materiais de construção, face da av. do Estado, próximo rua
José Chimenti.

Foto 5.3.12.68: Subestação, situada na esquina da Lino
Coutinho e Xavier Curado.

A porção Sul do Setor Ipiranga apresenta o uso residencial bastante marcado na paisagem,
sempre entremeado aos usos comerciais e de serviços. Isoladamente verificam-se glebas
ocupadas por outros usos, como equipamentos sociais de educação e saúde, áreas desativadas
ou área de abastecimento alimentar (mercado municipal do Ipiranga), por exemplo. Há ainda
nesta porção sul, áreas em que as atividades comerciais e de serviços ocupam muitas
edificações, conferindo ao local este caráter bastante marcado na paisagem, isto pode ser
verificado de forma mais evidente na rua Silva Bueno, por exemplo.

Foto 5.3.12.69: Equipamentos de Saúde, av. Nazaré.

Foto 5.3.12.70: Equipamentos de Educação, av. Nazaré.
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Foto 5.3.12.71: Área residencial horizontal e aos fundos
vertical, rua Xavier de Souza, próximo esquina da Brigadeiro
Jordão.

Foto 5.3.12.72: Área residencial horizontal, mesclada com
comércio e serviços e aos fundos residencial vertical, rua
Agostinho Gomes.

Foto 5.3.12.73: Área residencial vertical, rua Bom Pastor,
próximo rua Ribeiro do Amaral.

Foto 5.3.12.74: Mercado municipal do Ipiranga, rua Silva
Bueno, esquina com Gonçalves Ledo.

Foto 5.3.12.75: Área mista
comerciais, rua Silva Bueno.

Foto 5.3.12.76: Área mista, usos comerciais, serviços e
residenciais, rua Silva Bueno.

com

predomínio

de

usos

No Setor Vila Prudente os usos residenciais ocupam extensas áreas, abrigando desde locais
com habitações horizontais unifamiliares, até áreas com edificações verticais entremeadas por
localidades com atividades comerciais e de serviços.
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Delimitado a Leste pela av. Dr. Francisco de Mesquita, este Setor possui nas imediações deste
eixo viário, ocupações relacionadas a usos industriais, comerciais e de serviços, além de
conjuntos habitacionais verticais e favelas (situados na esquina com a Rua Jacareípe).
Na porção Norte, face voltada para a Av. Luis Inácio de Anhaia Melo, os usos comerciais estão
relacionados a atividades de manutenção e comercialização de veículos, na medida em que se
afastam deste eixo viário, estes usos se mesclam com os usos residenciais.
Verificam-se outros usos neste Setor, tal como áreas industriais e comerciais desativadas,
campos antrópicos e poucas praças e áreas verdes, estas de forma isolada e em pequenas
dimensões.
A porção sul deste Setor se inicia com uma grande área mapeada como campo antrópico, tratase de um grande terreno com face para a rua Tujupi e av. Dr. Francisco Mesquita. Nesta última,
na sequência há uma área desativada e uso industrial, na esquina da rua Zacarias Alves de
Melo, em ambos os lados da mesma.
Na rua Zacarias Alves de Melo há também ocupação por condomínio fechado residencial
vertical, com o mesmo uso sendo avistado na rua Ibitirama, já no limite leste deste Setor Vila
Prudente.

Foto 5.3.12.77: Área de campos antrópicos, face da rua Tujupi.

Foto 5.3.12.78: Área Industrial, rua Zacarias Alves de Melo,
próximo esquina com av. Dr. Francisco Mesquita.

Foto 5.3.12.79: Rua Zacarias Alves de Melo, condomínio
fechado vertical.

Foto 5.3.12.80: Rua Ibitirama, condomínio fechado vertical.
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Na rua Ibitirama, além dos usos residenciais verificados nos condomínios fechados verticais, há
também esses usos horizontais, mesclados aos usos comerciais e de serviços, os quais
ocorrem de forma ampla neste importante eixo viário da região, verificou-se haver lanchonetes,
mercados, loja de reforma de móveis, escritório de contabilidade, autopeças, oficina mecânica,
loja de colchões, entre outros. Além de equipamento de educação representado pela escola
Profª. Olga Bonatti.

Foto 5.3.12.81: Equipamento social de educação, escola Profª.
Olga Bonatti, rua Ibitirama.

Foto 5.3.12.82: Área mista, usos comerciais, serviços e
residenciais, rua Ibitirama.

Foto 5.3.12.83: Área mista, usos residenciais, comerciais e
serviços, rua Montojo, esquina com Ibitirama.

Foto 5.3.12.84: Área mista, usos residenciais, comerciais e
serviços, rua Ibitirama.

As áreas em que há ocupação residencial horizontal entremeada por atividades comerciais e de
serviços ocorrem, sobretudo, na porção norte do Setor Vila Prudente, na rua Maria Daffré e nas
vias que a interceptam, ruas Leonor Monteiro da Silva, Igaratá, Paraibuna e Pindamonhangaba,
conforme pode-se verificar nas fotos apresentadas a seguir.
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Foto 5.3.12.85: Uso residencial horizontal, confluência vias
Leonor Monteiro da Silva e Maria Daffré.

Foto 5.3.12.86: Uso residencial horizontal,
confluência das ruas Igaratá e Maria Daffré.

próximo
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Ainda na porção Norte do Setor Vila Prudente, além dos usos residenciais predominantes,
verificou-se algumas ocupações distintas, tal como por campos antrópicos, uso institucional
(Batalhão do Corpo de Bombeiros), equipamentos sociais de educação e uma área desativada,
em frente à Praça Julianópolis, já na porção mais central do Setor.

Foto 5.3.12.87: Campos antrópicos e aos fundos usos
comerciais e residenciais, limite do setor, av. Prof. Luiz I. Anhaia
Melo.

Foto 5.3.12.88:
Uso institucional, Batalhão do Corpo de
Bombeiros e equipamentos sociais de educação, Praça Mario
Ortiz.

Na porção mais central deste Setor duas grandes áreas merecem destaque, uma se refere à
área desativada situada em frente à Praça Julianópolis já citada anteriormente e a outra se
refere à favela do Jacaré ou Morro do Pel, a qual pode ser avistada a partir da rua Maparis.

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

Foto 5.3.12.89: Área desativada, situada em frente a Praça
Julianópolis

Foto 5.3.12.90: Favela do Jacareipe, visada a partir da rua
Maparis.

O Setor Vila Carioca apresenta uma gama bastante grande de usos do solo. Nas proximidades
da Av. das Juntas Provisórias, na porção oeste, verifica-se que as ocupações estão associadas
a usos mistos, residencial, comercial, serviços, industrial e centro de distribuição.
Na porção sul deste Setor, na Av. Almirante Delamare, há usos que perpassam por áreas de
favelas, conjuntos habitacionais verticais, centros de distribuição e grandes trechos ocupados
por campos antrópicos.
Na Av. Michel Saliba, na porção sudeste deste Setor, há áreas representadas por conjuntos
habitacionais verticais e campos antrópicos.
Já na Av. Dr. Francisco Mesquita a leste deste Setor, observa-se que as ocupações estão
relacionadas a comércio e serviços, inclusive com um grande Shopping Center, próximo a
extensas áreas de campos antrópicos e na região da Linha 10 Turquesa da CPTM, onde se
verifica também atividades industriais e de serviços.
A porção mais centralizada do Setor Vila Carioca abriga as unidades residenciais horizontais,
verticais e entremeadas às atividades comerciais e de serviços, além de pequenos fragmentos
classificados como áreas verdes e praças.
A apresentação das fotos a seguir permitirá a visualização dessas ocupações mencionadas.
Iniciando-se pelo norte, verificou-se que as áreas mistas ocupam a maior parte da região,
mesclando-se usos residenciais, comerciais, serviços e em vários pontos também áreas
industriais. Nesta porção há usos por equipamentos de educação, esporte e lazer representados
pela EMEI Princesa Isabel e Balneário Princesa Isabel respectivamente.
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Foto 5.3.12.91: Ocupação mista comercial, serviços e
residencial, rua das municipalidades próximo rua Lucas Obes.

Foto 5.3.12.92: Ocupação mista comercial, serviços, industrial
e residencial, rua das municipalidades próximo rua Almirante
Lobo.

Foto 5.3.12.93: Equipamento social de educação, rua Amadis,
porção Norte, Setor Vila Carioca.

Foto 5.3.12.94: Área de esporte e lazer, Balneário Princesa
Isabel, rua Amadis.

Na porção norte do Setor Vila Carioca, além das diversas áreas mistas com usos residenciais,
observou-se também duas áreas desativadas, na esquina da rua Amadis com Ubarana e outra
junto ao Viaduto Grande São Paulo. Nesta região também se situam áreas institucionais e
equipamentos sociais, entre estes a estação de tratamento de esgoto da SABESP, instalações
do DAEE, Centro de Detenção Provisória Vila Independência e estação Tamanduateí do Metrô e
CPTM.
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Foto 5.3.12.95: Área desativada, na esquina das vias Amadis e
Ubarana.

Foto 5.3.12.96: Área desativada em frente ao viaduto Grande
São Paulo.

Foto 5.3.12.97: ETE da SABESP.

Foto 5.3.12.98:
Independência.

Centro

de

Detenção

Provisória

Vila

A porção central do Setor Vila Carioca apresenta também diversidade de ocupações,
perpassando, por exemplo, por Centro de Distribuição na rua Amadis, áreas mistas residenciais,
comerciais, serviços e industriais, áreas de uso institucional (Receita Federal e Justiça Federal),
áreas industriais na av. Presidente Wilson, há também o Shopping Center nesta região, além de,
já em direção a porção sul do Setor, a presença de favela.
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Foto 5.3.12.99: Centro de distribuição, rua Amadis, já na
porção central do Setor Vila Carioca.

Foto 5.3.12.100: Área mista, industrial, comercial, serviços e
residencial, rua Álvaro do Vale.

Foto 5.3.12.101: Uso Institucional, av. Presidente Wilson.

Foto 5.3.12.102: Área mista, industrial, comercial e serviços,
av. Presidente Wilson.

Já na porção sul do Setor Vila Carioca, pode-se iniciar a descrição com a favela inserida nas
vias Pinheiro de Lemos e Comandante Taylor, localidade que abriga também diversos conjuntos
habitacionais verticais, equipamentos sociais e usos institucionais, tal como o Telecentro Vila
Carioca, a Sociedade Escola de Samba Imperador do Ipiranga, extensas áreas de campos
antrópicos, junto às vias Carioca, Visconde de Camamú e Falcão Lacerda.

Foto 5.3.12.103: Favela, av. Comandante Taylor, próximo rua
Pinheiro de Lemos.

Foto 5.3.12.104:
Conjunto habitacional vertical,
Comandante Taylor, próximo rua Pinheiro de Lemos.

av.
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Foto 5.3.12.105: Sociedade Escola de Samba Imperador do
Ipiranga, av. Carioca.

Foto 5.3.12.106: Extensa área de campos antrópicos, av.
Carioca.

Há ainda na porção sul do Setor Vila Carioca, uma grande área ocupada pelo centro de
distribuição da Petrobras, pátio de veículos do DETRAN, além de diversos conjuntos
habitacionais na região da Av. Michel Saliba e algumas áreas ocupadas por favelas. As fotos a
seguir ilustram essas informações.

Foto 5.3.12.107: Favela, rua Michele Príncipe.

Foto 5.3.12.108: Conjunto habitacional vertical, rua Michele
Príncipe.

Foto 5.3.12.109: Centro de distribuição da Petrobras, face da
av. Almirante Delamare, limite sul do setor Vila Carioca.

Foto 5.3.12.110: Pátio de estacionamento do DETRAN e
campos antrópicos aos fundos, av. Presidente Wilson.
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Após a descrição e apresentação das categorias de classificação de uso e ocupação do solo por
setores inseridos na ADA da Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca e suas
respectivas fotografias; como forma de ilustração dos usos verificados em trabalho de campo e
execução do mapeamento específico, optou-se também pela apresentação da ADA como um
todo, a partir das referidas classes de usos.
Desta forma, a tabela apresentada a seguir permite entender de forma quantitativa a
classificação de cada categoria de uso e ocupação do solo verificado na ADA deste
empreendimento, permitindo a compreensão geral deste recorte de estudo.
Tabela 5.3.12.1
Quantificação de áreas das classes de uso e ocupação do solo na ADA
Tipo
Abastecimento Alimentar

Nº de
Áreas

ÁreaTotal
(Hectares)
1

3426,34

% em Relação
Total
0,02

Abastecimento de Água

1

7764,11

0,06

Assentamento Precário

2

5402,40

0,04

Campo Antrópico

53

755290,15

5,33

Centro de Distribuição, Depósito e Transportadora

29

825274,50

5,82

Comercial, Serviço e Industrial

26

1208901,55

8,52

148

1343318,26

9,47

2

11170,17

0,08

43

306584,14

2,16

Comércio e de Serviço
Condomínio Fechado Horizontal
Condomínio Fechado Vertical
Condomínio Fechado em Ocupação

5

69437,57

0,49

Conjunto Habitacional Vertical

6

169716,04

1,20
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Tipo
Telecomunicações

Nº de
Áreas

ÁreaTotal
(Hectares)

% em Relação
Total

3

8678,29

0,06

Transportes

17

502795,61

3,55

Vertical

65

209571,11

1,48

Área em Ocupação
TOTAL

6

32876,05

0,23

1364

14.182.740,07

100,00

Com os trabalhos de campo, o mapeamento de uso e ocupação do solo elaborado, e a
elaboração desta tabela foi possível observar que a classe de uso largamente predominante
nesta ADA se refere aos usos mistos – residencial, comercial e serviços (20,67% do total), este
de fato está presente em todos os setores analisados, com destaque nos Setores Cambuci e
Ipiranga.
Outra classe de uso bastante presente na ADA se refere ao uso horizontal residencial, o qual
ainda se faz presente em 11,34% da área mapeada, há esta classe de ocupação em todos os
setores analisados, embora no Setor Henry Ford e Cambuci, sua quantidade seja menos
relevante no cômputo geral. Há este tipo de ocupação, portanto, com expressão territorial no
Setor Mooca, Parque da Mooca, Ipiranga, Vila Carioca e Vila Prudente.
As áreas com usos mistos – comércio, serviço e industrial abarcam 8,52% da ADA, portanto se
constitui num tipo de uso relevante para esta região, o qual pode ser observado com maior
representatividade no Setor Henry Ford e secundariamente no Setor Vila Carioca, além de ser
avistado em menor proporção nos demais setores.
O Uso exclusivamente residencial engloba,3,93% (a somas das seguintes classes de uso
condomínio fechado horizontal, condomínio fechado vertical, condomínio fechado em ocupação
e conjunto habitacional vertical) do uso e ocupação do solo da ADA deste empreendimento
ocorrendo dispersamente em todos os Setores componentes deste empreendimento, uma vez
que muitas das indústrias foram também mapeadas entremeadas aos demais usos (comerciais
e de serviços).
Outra classe representativa de uso e ocupação do solo se refere a Centro de Distribuição,
Depósito e Transportadora, as quais ocupam 5,82% da ADA, este tipo de uso, em alguns casos,
está inserido em edificações de antigos usos industriais. Esta ocupação pode ser verificada nos
Setores Mooca, Henry Ford e Vila Carioca, por exemplo.
As áreas desativadas estão relacionadas, sobretudo, a antigas edificações ocupadas por
indústrias, galpões de armazenamento de insumos, grandes áreas comerciais e de serviços,
podendo ser avistadas em todos os Setores desta ADA, com distintos tamanhos, representando
3,63% da área total.
A espacialização geográfica dessas classes de uso é passível de ser visualizada por meio do
mapa de uso e ocupação do solo da ADA apresentado a seguir, o qual representa as ocupações
verificadas nesta porção territorial.
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 Uso e Ocupação do Solo Atual na ADA - Altura das Edificações
Ainda em relação à ADA e seu uso e ocupação do solo, outra análise passível de ser
empreendida se refere à altura das edificações presentes atualmente neste recorte de estudo,
como uma das formas de verificação da intensidade desta ocupação e do conhecimento de
futuras áreas passiveis de verticalização.
Apenas como forma do entendimento da conformação da altura de um edifício comercial ou
residencial, levou-se em consideração que cada andar de um prédio tem em média 3 metros de
altura, assim, um edifício com 04 andares mediria cerca de 12 metros de altura; com 10 andares
teria aproximadamente 30 metros, assim como, outro com 15 andares teria cerca de 45 metros e
assim sucessivamente.
Na figura apresentada adiante é possível notar, de forma geral, que há poucas glebas na ADA
em que a altura das edificações ultrapassa os quarenta e cinco metros, pode-se afirmar que os
edifícios residenciais mais antigos tinham uma tendência de não ultrapassar os 15 andares,
podendo ser esta uma forma de explicar este dado.
Por outro lado, os edifícios mais altos, no município de São Paulo estão historicamente
relacionados às atividades terciárias, sobretudo, ao setor de serviços. Assim, extrapolando a
ADA deste empreendimento, a título de exemplificação, nota-se que grande parte dos prédios
mais altos desta municipalidade encontra-se na região central, assim como na Av. Paulista e
ultimamente na região da Av. Eng. Luis Carlos Berrini.
De fato, de forma geral, os edifícios residenciais tendem a não ultrapassar os 20 andares,
embora não seja uma regra geral e já existam edifícios de apartamentos com mais pavimentos
do que esse referencial, sobretudo, lançados nas duas últimas décadas.
Por outro lado, sob a luz da legislação que rege as características de aproveitamento,
dimensionamento e ocupação dos lotes, a partir da verificação dos Planos Regionais
Estratégicos das Subprefeituras Sé, Ipiranga, Mooca e Vila Prudente/Sapopemba, nas quais se
inserem os distritos e setores compreendidos para esta ADA, nos quadros anexos a Lei nº
13.885 de 2004, a qual 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, verificou-se que para cada
subprefeitura há um quadro específico que regulamenta o gabarito de altura máximo para cada
zona específica de seu território administrativo.
Os quadros elaborados, a partir dos dados extraídos e adaptados dos quadros individuais
anexos à lei mencionada de cada subprefeitura, apresentam os gabaritos de altura máximo para
as áreas inseridas nos territórios dessas localidades.
Assim, para a subprefeitura da Sé, no perímetro de atuação territorial desta escala
administrativa, conforme apresentado no primeiro quadro a seguir, nota-se que a permissão
para edificações mais altas, com mais andares, se situam nas Zonas Mistas de Alta Densidade e
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de Centralidade Polar, enquanto, por exemplo, nas Zonas de Média Densidade, a altura máxima
permitida das edificações é de até 25 metros, ou um prédio de 8 andares.
O mapa do zoneamento urbano (MSE-OUCMVC-11) apresentado ao final deste item permite a
visualização de cada zona de uso apontada nos quadros apresentados, facilitando a verificação
espacializada dos locais em que as edificações podem atingir os gabaritos específicos de altura
máximos permitidos por lei.
Quadro 5.3.12.1
Plano Regional Estratégico Da Subprefeitura Sé - PRE-SÉ - Quadro nº 04 do Livro IX - Anexo à
Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 – Gabarito de Altura Máximo

Macrozona
Estruturação
Qualificação
Urbana

de
e

Características
Das
Zonas De Uso
ZER - Baixa Densidade
Zona Centralidade Linear
Interna o u lindeira
a ZER
ZM - Baixa Densidade
ZM - Média Densidade
ZM - Alta Densidade
Zona Centralidade Polar
Zona Centralidade Linear

Zona Especial de
Preservação Cultural

Zona de Uso
ZER1-01
ZCLz-I
e ZCLz-II
ZM1-01 e ZM1-02
ZM2-01 e ZM2-02
ZM3a-01 a ZM3a-06
ZM3b-01 a ZM3b-05
ZCPa-01 a ZCPA-03
ZCPb-01 a ZCPb-06
ZCLb

ZEPEC

Gabarito de Altura Máximo (m)
Subprefeitura Sé
9,00
9,00
9,00
25,0
Sem Limite
Sem Limite
Sem Limite
Parâmetros da zona de uso em que
se situa o bem imóvel representativo
(BIR) ou a área de urbanização
especial (AUE) ou a área de
proteção paisagística (APP),
quadrado como ZEPEC, observadas
as disposições específicas da
Resolução de tombamento quando
houver.

Fonte: PMSP, 2012 - adaptado

Para o território administrado pela subprefeitura do Ipiranga, o gabarito de altura máximo para
edificações varia de 10 a 25 metros, permitidos para as Zonas de Baixa Densidade,
Centralidade Linear Interna ou lindeira a ZER, Zona de Centralidade Linear de Proteção e Zona
Mista de Média Densidade.
Já as edificações sem limite de altura máximo estão relacionadas às Zonas Mistas de Alta
Densidade e Zona de Centralidade Polar ou Linear, em zonas de uso específico, conforme
constatação passível de confirmação no quadro apresentado a seguir.
Quadro 5.3.12.2
Plano Regional Estratégico Da Subprefeitura De Ipiranga - PRE-IP - Quadro nº 04 do Livro XIII Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 – Gabarito de Altura Máximo
Macrozona de
Estruturação e
Qualificação
Urbana

Características
Das
Zonas De Uso
ZER - Baixa Densidade
Zona
Centralidade
Linear
Interna
ou
lindeira

Zona de Uso
ZER - 1
ZCLz-I
e ZCLz-II

ZER – 1/01

Gabarito de Altura Máximo (m)
Subprefeitura Ipiranga
10,00
10,00

422

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

Macrozona de
Estruturação e

Características
Das
Zonas De Uso
a ZER
Zona
Centralidade
Linear de Proteção
Zona
Predominantemente
Industrial
ZM - Média Densidade

Zona de Uso

Gabarito de Altura Máximo (m)
Subprefeitura Ipiranga

ZCLp

15,00

ZPI

a

ZM-2
ZM – 3a

ZM - Alta Densidade

ZPI/01
ZPI/06

15,00
25,0

ZM – 3a/01 a
ZM - 3a/08

Sem Limite (g)

ZCP-a/01
ZCP-a/04

Sem Limite

ZM – 3b
Zona Centralidade Polar
ou Linear

Zona Especial de
Preservação Cultural

Zona
Especial
Preservação

ZCP-a
ZCP-b

ZEPEC

de

a

ZEP

Parâmetros da zona de uso em que se
situa o bem imóvel representativo (BIR)
ou a área de urbanização especial
(AUE) ou a área de proteção
paisagística (APP), quadrado como
ZEPEC, observadas as disposições
específicas
da
Resolução
de
tombamento quando houver.
Características
de
aproveitamento,
dimensionamento e uso do solo devem
obedecer a legislação (Decreto Estadual
nº 201-A, de 1893) que criou esta
unidade de conservação e ao respectivo
plano de manejo.

Fonte: PMSP, 2012 - adaptado
(g) 2° - Na ZM3b/13 ficam estabelecidos o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2,5 e o gabarito máximo das edificações
igual a 25 metros.

Para a subprefeitura da Mooca, no perímetro de atuação territorial deste recorte administrativo,
conforme apresentado no quadro a seguir, é possível verificar que a permissão para edificações
mais altas, com mais andares, se situam nas Zonas Mistas de Alta Densidade e de Centralidade
Polar ou Linear, enquanto, por exemplo, na Zona Predominantemente Industrial, a altura
máxima permitida das edificações é de até 15 metros.
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Quadro 5.3.12.3
Plano Regional Estratégico Da Subprefeitura da Mooca - PRE-MO - Quadro nº 04 do Livro XXV Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 – Gabarito de Altura Máximo

Macrozona
Estruturação
Qualificação
Urbana

de
e

Características
Das
Zonas De Uso
Zona Predominantemente
Industrial
ZM - Alta Densidade
Zona Centralidade Polar
ou Linear
Zona Especial de
Preservação Ambiental

Zonas Especiais

Zona Especial de
Preservação Cultural

Zona de Uso

Gabarito de Altura Máximo (m)
Subprefeitura Mooca

ZPI

15,00

ZM-3a
ZM-3b
ZCP ou ZCL-a
ZCP ou ZCL-b

Sem Limite
Sem Limite

ZEPAM

9,00

ZEPEC

Parâmetros da zona de uso em que
se situa o bem imóvel representativo
(BIR) ou a área de urbanização
especial (AUE) ou a área de
proteção paisagística (APP),
quadrado como ZEPEC, observadas
as disposições específicas da
Resolução de tombamento quando
houver.

Fonte: PMSP, 2012 – adaptado

Para o território administrado pela subprefeitura de Vila Prudente, o gabarito de altura máximo
para edificações varia de 9 a 25 metros permitidos para as Zonas de Baixa e Média Densidade,
Zona Especial de Preservação Ambiental, sendo que na Zona Predominantemente Industrial o
gabarito é de 15 metros.
As edificações sem limite no gabarito de altura máximo estão relacionadas às Zonas Mistas de
Alta Densidade e Zona de Centralidade Polar, em zonas de uso específico, conforme se pode
verificar no quadro apresentado a seguir.
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Quadro 5.3.12.4
Plano Regional Estratégico Da Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba - PRE-VP - Quadro nº
04 Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 – Gabarito de Altura Máximo
Características
Zonas De Uso

Macrozona de
Estruturação
e Qualificação
Urbana

Das

Zona de Uso

Gabarito de Altura Máximo (m)
Subprefeitura Ipiranga

ZER - Baixa Densidade

ZER - 1

ZER – 1/01 e ZER
– 1/02 J. Avelino

10,00

Zona
Predominantemente
Industrial

ZPI

ZPI/01 a ZPI/05

15,00

ZM - Média Densidade

ZM-2

ZM - Alta Densidade

ZM3b
ZCP-a
ZCP-a

Zona
Polar

Centralidade
ZCP-b
ZCP-b

Zona
Especial
de
Preservação Ambiental

Zona Especial de
Preservação Cultural

ZEPAM

ZEPEC

Área
total
excluindo
as
especificadas
ZM3b/01/02/03/04
ZCP-a/02 a ZCPa/07 e ZCP-a/13
ZCP-a/01 ZCP-a
/07 a ZCP-a/012
ZCP-a 14 e 015
ZCP-b/05 e ZCPb/10
ZCP-b/01 a ZCPb/04 e ZCP-b/06 a
09
ZEPAM 1 – Mata
da Juta

ZEPEC -1

25,00
Sem Limite

Sem Limite

9,00
Parâmetros da zona de uso em que se
situa o bem imóvel representativo (BIR)
ou a área de urbanização especial
(AUE) ou a área de proteção
paisagística (APP), quadrado como
ZEPEC, observadas as disposições
específicas
da
Resolução
de
tombamento quando houver.

Fonte: PMSP, 2012 – adaptado

Na figura apresentada a seguir, disponibilizada pela SMDU, é possível verificar os locais em que
as edificações apresentam maiores gabaritos de altura, da mesma forma como se podem
visualizar as regiões cujo padrão horizontal predomina na paisagem da ADA desta Operação
Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca.
De forma geral é possível verificar que na ADA deste empreendimento, as ocupações
horizontais, com até 07 metros de altura, ocorrem abundantemente em todos os Setores que
compõem esta área de estudo, existindo em todas as porções territoriais dos bairros e distritos
em análise.
Em relação às edificações com altura entre 07 e 12 metros, essas ocorrem de forma bastante
dispersas pelo território da ADA, verificando-se em destaque, este tipo de gabarito, nos Setores
Cambuci e Mooca, mais proximamente a Av. Alcântara Machado (Radial Leste) e; com bastante
intensidade no Setor Henry Ford, relacionado aos galpões industriais, comerciais e de logística,
presentes nesta localidade.
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As edificações entre 07 e 12 metros de altura se localizam também de forma concentrada em
pontos do Setor Vila Carioca com bastante representatividade espacial, além de diversos pontos
dos Setores Parque da Mooca, Vila Prudente e Ipiranga.
Na medida em que aumentam a altura das edificações diminuem-se proporcionalmente a
quantidade de glebas que as contem, assim, observam-se as edificações com altura entre 12 a
20, 20 a 45 e 45 a 90 metros, ocorrendo de forma menos representativa, do que aquelas
mencionadas anteriormente de até 07 e 07 a 12 metros de altura máxima.
As edificações que compreendem duas classes de altura da figura, de 12 a 20 e de 20 a 45
metros ocorrem, em vários locais específicos desta ADA, como por exemplo, ao Norte do Setor
Cambuci, a Leste do Setor Parque da Mooca, ao Sul dos Setores Vila Prudente e Vila Carioca,
bem como dispersamente em localidades do Setor Ipiranga.
Em relação às edificações com os maiores gabaritos de altura, aquelas cujo mapeamento define
como compreendendo o intervalo de 45 a 90 metros, referem-se a uma classe mapeada com
menor representatividade espacial, embora, em área construída tenda a preponderar sobre as
outras classes analisadas, por lote ou gleba individualmente onde estejam implantadas.
As edificações mais altas, portanto, presentes nesta ADA encontram-se, nesta ordem, nos
Setores Ipiranga, Parque da Mooca, Mooca, Cambuci e Vila Prudente, estando ausentes nos
Setores Henry Ford e Vila Carioca.
No Setor Ipiranga, os edifícios que possuem altura entre 45 e 90 metros se localizam
preferencialmente próximo a Rua Cipriano Barata e Rua dos Patriotas, locais em que sua
concentração é mais aparente.
No Setor Parque da Mooca, essas edificações ocorrem, sobretudo na Av. Paes de Barros, já no
limite Leste desta Operação Urbana Consorciada, assim como, nas imediações da Rua Barão
de Monte Santo.
Nos Setores, em que as edificações com maiores gabaritos de altura ocorrem de forma menos
representativa, merece menção, a presença dessas, nas imediações da Rua da Mooca, no Setor
de mesmo nome, na Rua Ibitirama ao sul do Setor Vila Prudente, e em ponto específico do Setor
Cambuci, próximo a Rua Cesário Ramalho.
Para exemplificar esses referenciais de gabarito de altura, durante os trabalhos de campo foram
analisadas e fotografadas as edificações pertencentes às classes de altura mapeadas na figura
anteriormente apresentada, algumas dessas fotos serão apresentadas a seguir.
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Foto 5.3.12. 111: Residencial vertical de 20 andares, classe de
altura entre 45 e 90 metros, Setor Cambuci, rua Justo
Azambuja.

Foto 5.3.12.112: Residencial vertical, classe de altura entre 12
a 20 metros, Setor Ipiranga, rua Eugênio de Melo.

Foto 5.3.12.113: Residencial vertical de 24 andares, classe de
altura entre 45 e 90 metros, Setor Ipiranga, confluência ruas
Silva Bueno e Patriotas.

Foto 5.3.12.114: Residencial horizontal de até 7 metros de
altura e aos fundos vertical de 45 a 90 metros, Setor Ipiranga,
rua Xavier Curado.

Foto 5.3.12.115: Edificação inserida nas classes de altura de
até 12 metros, rua Lício de Miranda, Setor Vila Carioca,
gabaritos com muita expressão territorial nesta localidade.

Foto 5.3.12.116: Residencial vertical, classe de altura entre 45
a 90 metros, Setor Mooca, rua da Mooca, localidade com
diversos tipos de gabarito de altura.
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Foto 5.3.12.117: Residencial vertical, classe de altura entre 45
a 90 metros, Setor Parque da Mooca, rua Celso de Azevedo
Marques, implantado e em implantação.

Foto 5.3.12.118: Edificações de até 12 metros de altura, av.
Presidente Wilson, gabarito com bastante representatividade no
Setor Henry Ford.

Foto 5.3.12.119: Residencial vertical, classe de altura entre 45
a 90 metros e aos fundos entre 20 e 45 metros, rua Ibitirama,
Setor Vila Prudente.

Foto 5.3.12.1120: Edificações com até 12 metros de altura, rua
Maria Daffré, Setor Vila Prudente.

Essas fotos buscaram apenas exemplificar algumas classes de uso presentes em cada Setor
analisado na ADA deste empreendimento, apresentando os gabaritos visualizados em trabalho
de campo e espacializados no mapa MSE-OUCMVC-15, apresentado a seguir.
Foi possível inferir de forma geral, que muitos lançamentos imobiliários residenciais verificados
na ADA desta Operação Urbana já se enquadram no gabarito que compreende 45 a 90 metros,
invertendo uma tendência que se observou, com os edifícios mais antigos numa classe anterior
de altura (20 a 45 metros).
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5.3.12.2

Paisagem Urbana

A Operação Urbana Consorciada Mooca - Vila Carioca prevê uma série de intervenções
urbanísticas no perímetro proposto, o que poderá induzir a alterações de uso e ocupação do
solo, refletindo em alterações na paisagem urbana da Área Diretamente Afetada pelo
empreendimento. Sendo assim cabe a este capítulo do presente diagnóstico situar a paisagem
urbana dentro do campo teórico e legal que a define, a fim de subsidiar as posteriores análises
da área de estudo, que servirão de apoio para a análise dos impactos decorrentes da OUC
Mooca - Vila Carioca.
De acordo com a legislação vigente no município de São Paulo, Lei Municipal n. 14.223/06, que
dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município de
São Paulo, a paisagem urbana é definida como “o espaço aéreo e a superfície externa de
qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios,
anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos
automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos
de informação e comodidade pública e logradouros públicos, visíveis por qualquer observador
situado em áreas de uso comum do povo” (artigo 2°).
Entretanto um olhar mais atento sobre o conceito de paisagem revela-o como sendo muito mais
do que uma relação estática e contemplativa, sendo que a ação humana se configura como
importante fator de construção da paisagem urbana. De acordo com Santos (2006),
conceitualmente a paisagem pode ser lida como um conjunto de formas acumuladas ao longo
do tempo, que acabam por exprimir as relações entre a sociedade e a natureza em uma
determinada área. Desse modo, a paisagem urbana consistiria na materialização das ações
humanas sobre o ambiente ao longo do tempo.
Lynch (1997) aponta para os efeitos da paisagem urbana sobre o imaginário social, trazendo a
discussão para o campo dos signos e da experiência sensitiva da cidade. Segundo o autor, "os
elementos móveis de uma cidade e, em especial as pessoas e suas atividades, são tão
importantes quanto suas partes físicas estacionárias".
Dessa maneira, compreendemos que ainda que existam definições diversas para delimitar o que
viria a ser a paisagem, bem como a paisagem urbana, temos como ponto comum o fato de
todas estas definições delimitarem o objeto de estudo enquanto fruto da interação entre a
sociedade e o espaço. A análise da paisagem urbana da ADA no presente estudo foi realizada a
partir dos dados coletados em trabalho de campo realizado em Agosto de 2012, bem como das
informações que constam no capítulo referente a Caracterização do Uso e Ocupação do Solo do
presente estudo.
Em linhas gerais, observa-se que a presença da linha férrea Santos-Jundiaí, atual Linha 10
Turquesa da CPTM constitui um importante elemento estruturante da paisagem observada na
ADA, sendo que nas suas imediações observa-se um uso tipicamente industrial, com quadras
extensas e ocupadas quase que em sua totalidade por galpões (ativos e inativos). A dificuldade
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de transposição entre os lados da ferrovia, bem como o eixo viário da Avenida do Estado (que
margeia o Rio Tamanduateí) acabam por criar cisões na paisagem local, fragmentando áreas
geograficamente próximas em usos bastante distintos.
A análise da paisagem urbana para a ADA também deve contemplar os edifícios que abrigam os
principais equipamentos urbanos sociais, bem como os serviços institucionais de maior
destaque, considerando que estes locais se tornam pontos de referencia na paisagem, para
onde acaba convergindo um grande fluxo populacional e de veículos.
A descrição da paisagem urbana atenderá a delimitação da ADA em sete Setores, que
compreendem um conjunto de bairros que se estendem desde a área central até a região
sudeste do município, sendo eles: Setor Cambuci; Setor Mooca; Setor Parque da Mooca; Setor
Henry Ford; Setor Ipiranga; Setor Vila Prudente; e Setor Vila Carioca.
 Setor Cambuci
Neste Setor observa-se predominantemente um uso misto residencial, comercial e de serviços.
Ao longo da avenida do Estado encontra-se uma pequena quantidade de indústrias em atividade
e alguns galpões desocupados, como o das Fotos 5.3.12.2-1 e 5.3.12.2-2 que já foi ocupado por
uma loja da extinta rede Mesbla S.A, e por uma igreja evangélica.
Encontra-se também no Setor Cambuci a unidade
Várzea do Carmo, ao lado do Conjunto Residencial
5.3.12.2-3 e 5.3.12.2-4. O conjunto IAPI Várzea do
padrão de moradia popular vertical da década de
populacional da região.

Foto 5.3.12.2-1 - Galpão desocupado da extinta Mesbla S.A.
Av. do Estado

do SUS Ambulatório de Especialidades
IAPI Várzea do Carmo, conforme Fotos
Carmo destaca-se por se enquadrar no
1940, onde promoveu o adensamento

Foto 5.3.12.2-2 - Torre e relógio na fachada do galpão
desocupado da extinta Mesbla S.A. Av. do Estado.
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Foto 5.3.12.2-3 - Ambulatório de Especialidades Várzea do
Carmo.

Foto 5.3.12.2-4 - Conjunto Residencial IAPI Várzea do
Carmo.

O Setor apresenta considerável grau de verticalização e elevada urbanização, como se observa
nas Fotos 5.3.12.2-5 e 5.3.12.2-6. Existe uma tendência de expansão da verticalização, visível
através dos lançamentos imobiliários (Fotos 5.3.12.2-7 e 5.3.12.2-8), com consequente
adensamento de pessoas e veículos, e tendo em vista o grande número de terrenos vazios e
galpões desativados, passíveis de serem inseridos no mercado imobiliário.
Ainda que se observe um razoável número de áreas verdes, como praças ou ruas arborizadas,
algumas destas áreas encontram-se subutilizadas, em alguns casos, servindo até mesmo como
área de despejo de entulho, lixo e dejetos, e eventualmente como abrigo para pessoas na
condição de moradores de rua. Destacam-se aqui as condições de limpeza de algumas das ruas
deste Setor, em especial na sua porção norte, onde se visualiza considerável quantidade de lixo
e fezes em algumas calçadas e logradouros, o que corrobora para a degradação da paisagem
como um todo.

Foto 5.3.12.2-5 - Edifícios residenciais vistos da Rua Luís
Gama

Foto 5.3.12.2-6 - Edifícios residenciais vistos da Rua Prof.
Demostenes Batista Figueira Marques.
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Foto 5.3.12.2-7 - Lançamento
residencial. Trecho sul do Setor.

imobiliário,

edifício

Foto 5.3.12.2-8 - Lançamento
residencial. Av. do Estado.

imobiliário,

edifício

Como já destacado, os usos predominantes neste Setor são o uso misto (residencial, comércio e
serviços) e as áreas de galpões, conforme Fotos 5.3.12.2-9 à 5.3.12.2-12. As áreas de galpões
costumam se estender pelas imediações do eixo viário da Avenida do Estado, tendo em vista o
seu caráter de via expressa (velocidade elevada, ausência de calçadas e pontos de travessia
para pedestres, etc.) o que facilita o escoamento de produtos das indústrias e centros de
distribuição que ali se localizam. Conforme se avança para o interior do bairro, no sentido
sudoeste à Avenida do Estado, a paisagem já se transforma naquilo que aqui se denomina
enquanto 'uso misto', com lotes menores, por vezes abrigando comércios no piso térreo, e
residências na sobreloja. Este tipo de configuração espacial se dá especialmente nas ruas
Silveira da Mota, Cesário Ramalho, Dona Ana Néri e respectivas adjacências.

Foto 5.3.12.2-9 - Uso misto (residencial comércio e
serviços) no trecho sul do Setor

Foto 5.3.12.2-10 - Uso misto (residencial comércio e
serviços) no trecho sul do Setor
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Foto 5.3.12.2-11 - Área de galpões de centro de distribuição
da Ambev.

Foto 5.3.12.2-12 - Área de galpões desativados.

O Setor dispõe de poucos equipamentos e edificações que sirvam de referencial ou que se
apresentem de forma marcante na paisagem. Destacam-se o mercado Carrefour (Foto 5.3.12.213), bem como a sede da Igreja Pentecostal Deus é Amor (Foto 5.3.12.2-14), ambos localizados
na Avenida do Estado, como edificações que se constituem como referenciais locais na
paisagem do Setor Cambuci, por se tratarem de lugares que promovem grande adensamento de
pessoas, e grande convergência de fluxo de pessoas e veículos.
Destaca-se que foi observada em campo a presença de uma ocupação irregular nas imediações
do mercado Carrefour, que não estava cadastrada em nenhuma das bases de ocupações
subnormais utilizada por este estudo (Habisp e IBGE), conforme Fotos 5.3.12.2-15 e 5.3.12.216.

Foto 5.3.12.2-13 - Mercado Carrefour na Avenida do
Estado.

Foto 5.3.12.2-14 - Igreja evangélica na Avenida do Estado.
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Foto 5.3.12.2-15 - Ocupação irregular na Rua Alexandrino
da Silveira Bueno.

Foto 5.3.12.2-16 - Ocupação irregular na Rua Alexandrino
da Silveira Bueno.

 Setor Mooca
Para este Setor a paisagem urbana se mostra bastante diversificada do ponto do vista das
formas e dos usos encontrados, observando-se grande diversidade entre os tipos de edificações
encontradas. Dado o histórico de ocupação da região, que se deu a partir da instalação das
indústrias em São Paulo na virada do século XIX para o século XX, é possível observar edifícios
históricos e habitações com características de vilas operárias, ambos já desviados de seus usos
originais, bem como condomínios residenciais e galpões adaptados para uso comercial,
mostrando o dinamismo da paisagem local.
Essa dinâmica da paisagem urbana tem sua gênese, evidentemente, no próprio processo de
transformação da metrópole paulistana, a qual antes se constituía como uma centralidade
industrial, e hoje cada vez mais caminha para sua configuração como um centro comercial e de
serviços.
As áreas industriais concentram-se na porção sul deste Setor, configurando-se em grandes
quadras ocupadas basicamente por galpões, conforme Fotos 5.3.12.2-17 à 5.3.12.2-20. É nesta
porção que se localiza a maior parte das intervenções previstas até o momento para este Setor.
As intervenções se dão em extensas quadras ocupadas por galpões, nas proximidades com a
linha férrea, sendo possível inferir que haverá uma grande mudança do padrão urbanístico
dessa área em decorrência da OUC Mooca Vila-Carioca. Além disso, esta é uma área que
apresenta grandes vazios urbanos e baixa densidade de pessoas.
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Foto 5.3.12.2-17 - Linha de Transmissão da Eletropaulo
com galpões e edifícios ao fundo. Trecho sul do Setor

Foto 5.3.12.2-18 - Galpão industrial na Avenida Presidente
Wilson.

Foto 5.3.12.2-19 - Galpões na Rua Presidente Costa
Pereira

Foto 5.3.12.2-20 - Vista da Rua Serra de Paracaina, com
verticalização do Setor Cambuci ao fundo.

Avançando em direção à porção norte do Setor percebe-se a mudança da paisagem urbana, ao
aparecem às primeiras quadras residenciais horizontais, nas imediações da rua Manoel Peixoto
da Mota, conforme Fotos 5.3.12.2-21 e 5.3.12.2-22. As ruas tornam-se mais arborizadas, e o
tráfego de pessoas e veículos bem menos intenso, contrapondo-se ao que se observa na
avenida do Estado, ainda que sendo áreas muito próximas.

Foto 5.3.12.2-21 - Vista da Rua Manoel Peixoto da Mota.

Foto 5.3.12.2-22 - Vista da Rua Conselheiro João Alfredo.
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Avançando um pouco mais ao norte do Setor está localizada a Rua da Mooca, que se configura
como uma importante via que corta o Setor de Leste a Oeste, e reúne moradias, comércios,
serviços e áreas institucionais. Observa-se a partir daqui a crescente tendência de verticalização
da área, expressa no grande número de lançamentos imobiliários, sobretudo no trecho situado a
Leste da ferrovia (Fotos 5.3.12.2-25 e 5.3.12.2-26).

Foto 5.3.12.2-23 - Vista da Rua da Mooca. Comércios,
residências e serviços.

Foto 5.3.12.2-24 - Condomínio vertical na Rua Marina Crespi
visto da Rua da Mooca.

Foto 5.3.12.2-25 - Lançamento imobiliário. Largo São
Rafael, trecho leste do Setor.

Foto 5.3.12.2-26 - Verticalização na região vista da Rua
Borges Figueiredo.

A Rua da Mooca configura-se como um importante eixo de ligação entre bairros da Zona Leste
do Município de São Paulo e o Centro, onde se verifica um grande fluxo, sobretudo de
automóveis, e uma diversidade de usos e de formas expressos na paisagem. Diversas
construções antigas, como a que abriga atualmente o CEI Divina Providência, presente na Foto
5.3.12.2-28 são vistas ao lado de elevados edifícios residenciais, como o que se observa na
Foto 5.3.12.2-29.
Nesta porção da Rua da Mooca foi observada uma considerável quantidade de resíduos sólidos
(lixo e entulho) depositado nas calçadas sem um destino adequado, o que acaba por prejudicar
o conjunto geral da paisagem (Foto 5.3.12.2-30).
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Foto 5.3.12.2-27 - Vista da Rua da Mooca. Comércio,
serviços e residências.

Foto 5.3.12.2-28 - CEI Divina Providência, Rua da Mooca.

Foto 5.3.12.2-29 - Condomínio vertical. Rua da Mooca

Foto 5.3.12.2-30 - Entulho e lixo acumulado na calçada. Rua
da Mooca

Dentro deste Setor temos alguns pontos que se configuram como referenciais na paisagem
urbana, dado seu valor cultural e histórico. Um exemplo disto é o Estádio Conde Rodolfo Crespi,
propriedade do Clube Atlético Juventus. O estádio localiza-se na Rua Javari, e é uma importante
referência local na história do bairro da Mooca, tendo sido fundado em meados da década de
1920.

Foto 5.3.12.2-31 - Estádio Conde Rodolfo Crespi.

 Setor Parque da Mooca

Foto 5.3.12.2-32 - Vista da Rua Javari
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O Setor Parque da Mooca é delimitado pelo início do uso industrial no Setor Henry Ford a Oeste;
e pela Av. Paes de Barros a Leste, sendo esta a principal via do Setor onde se concentra boa
parte dos estabelecimentos comerciais, institucionais e de serviços da área.
Este Setor apresenta de maneira geral um padrão primordialmente residencial de ocupação,
sendo que assim, como observado nos demais Setores, já apresenta indícios de um processo
de verticalização, com a presença de condomínios verticais como o da Foto 5.3.12.2-34. As
ocupações residenciais, porém, não se dão de forma homogênea na paisagem urbana, sendo
que se observam usos comerciais (Foto 5.3.12.2-37) e institucionais (Foto 5.3.12.2-38)
espalhados entre os usos residenciais. Em um mesmo trecho de rua ou avenida é possível
observar comércios, serviços e residências, como nas Fotos 5.3.12.2-35 a 5.3.12.2-37. As ruas
são em sua grande maioria arborizadas, com bom calçamento e satisfatórias condições de
limpeza, o que acaba por contribuir para a paisagem como um todo.

Foto 5.3.12.2-33 - Ocupação residencial
verticalização ao fundo. Vista da Rua Camé.

horizontal

Foto 5.3.12.2-35 - Comércio, residências e serviços. Vista
da Rua Juventus

e

Foto 5.3.12.2-34 - Lançamento imobiliário ao lado de
edifício residencial já ocupado. Rua Celso Azevedo
Marques

Foto 5.3.12.2-36 - Comércio, residências e serviços. Vista
da Av. Paes de Barros
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Foto 5.3.12.2-37 - Comércio, residências e serviços. Vista
da Rua Tabajaras.

Foto 5.3.12.2-38 - Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de
Gouvea. Rua Juventus.

Destacam-se como referenciais na paisagem do Setor Parque da Mooca o Clube Atlético
Juventus e o próprio Parque da Mooca, que dá nome ao Setor. Ambos configuram-se como
importantes equipamentos de lazer e cultura, contribuindo positivamente para a paisagem
urbana do seu entorno, considerando que são espaços amplos e arborizados.

Foto 5.3.12.2-39 - Clube Atlético Juventus

Foto 5.3.12.2-40 - Parque da Mooca

 Setor Henry Ford
Ao contrário do Setor Parque da Mooca, assim como destacado no capítulo 5.3.5.1 Caracterização do Uso e Ocupação do Solo do presente estudo, o Setor Henry Ford apresenta
uma ocupação predominantemente industrial, sendo que a paisagem se compõe basicamente
de galpões fabris e/ou de armazenamento de materiais, durante praticamente toda a extensão
do Setor.
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Foto 5.3.12.2-41 - Centro de distribuição de transportadora.
Próximo a Estação Ipiranga da CPTM

Foto 5.3.12.2-42 - Vista da Av. Presidente Wilson. Paisagem
de galpões que permeia quase toda a extensão do Setor.

Foto 5.3.12.2-43- Favela sob Viaduto Pacheco Chaves.

Foto 5.3.12.2-44 - Favela Vila Prudente.

Foto 5.3.12.2-45 - Galpões à beira da linha férrea.

Foto 5.3.12.2-46 - Vista da Av. Presidente Wilson.

O Setor é cortado pela ferrovia Santos-Jundiaí, atual linha 10 Turquesa da CPTM, o que em
partes explica o grande número de indústrias, centros de abastecimento e logística espalhados
ao longo do Setor. Apresenta áreas de favelas (Fotos 5.3.12.2-43 e 5.3.12.2-44) e áreas de
comércio e serviços, como um shopping center (Foto 5.3.12.2-47), demonstrando o dinamismo
da paisagem, fruto dos processos ligados à expansão urbana da metrópole.
Em virtude de a paisagem urbana local ser formada basicamente por extensas quadras de
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galpões fabris e centros de logística e de armazenamento, não são observados grandes
referenciais na paisagem, sendo o elemento mais marcante na paisagem deste Setor a própria
linha férrea Santos-Jundiaí, atual linha 10 Turquesa da CPTM. Outro referencial existente na
paisagem local, seria o shopping center observado na Foto 5.3.12.2-47. As imediações do
shopping são permeadas por áreas de comércio ligados à alimentação, como se observa na
Foto 5.3.12.2-48.

Foto 5.3.12.2-47
Shopping'.

-

Shopping

Center

'Mooca

Plaza

Foto 5.3.12.2-48 - Comércio e serviços. Rua dos Patriotas.

 Setor Ipiranga
Para o Setor Ipiranga temos a paisagem urbana formada primordialmente por ocupações
residenciais horizontais, destacando sempre a mesma tendência de verticalização observada
para todos os outros Setores. Observam-se também estabelecimentos comerciais típicos de
áreas residenciais, com abrangência local, caracterizando o uso misto de algumas áreas.
A porção Norte deste Setor, sobretudo as áreas que se encontram voltadas para os eixos da Av.
do Estado e Av. das Juntas Provisórias, apresenta uma ocupação mais voltada a atividade
industrial, ou para o uso institucional (como na Foto 5.3.12.2-49) com extensas quadras de
galpões ativos e inativos.

Foto 5.3.12.2-49 - Arquivo Geral do Tribunal de Justiça. Rua
Sorocabanos.

Foto 5.3.12.2-50 - Indústria têxtil, Rua Manifesto.
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Foto 5.3.12.2-51 - Área de galpões desativados na Rua Gal.
Eugênio de Melo.

Foto 5.3.12.2-52 - Área de galpões na Av. Tereza
Cristina.

Avançando um pouco mais na porção central deste Setor, a paisagem passa a se expressar na
forma da ocupação residencial, em sua maioria residências horizontais, ainda que haja
tendência de verticalização, como já fora destacado. Essa tendência aumenta à medida que se
aproxima o Museu Paulista (Foto 5.3.12.2-53) e o Parque da Independência (Foto 5.3.12.2-54),
dois importantes equipamentos de cultura e lazer de influência local e regional instalados no
Setor, que representam fortes referenciais na paisagem. Também é uma presença constante na
paisagem desta porção do Setor, um considerável número de equipamentos educacionais e de
saúde, que acabam por atrair um grande fluxo de pessoas e veículos.

Foto 5.3.12.2-53 - Fachada do Museu Paulista.

Foto 5.3.12.2-54 - Vista do Parque da Independência
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Foto 5.3.12.2-55 - Ocupação residencial horizontal na
porção central do Setor.

Foto 5.3.12.2-56 - Vista da Rua Agostinho Gomes.
Residencial horizontal, comércio e serviços.

Foto 5.3.12.2-57 - Lançamento Imobiliário e verticalização
ao fundo. Porção central do Setor.

Foto 5.3.12.2-58 - Lançamento imobiliário em área de
edifícios na Rua Bom Pastor.

Foto 5.3.12.2-59 - Quadra de uso misto, CEI Creche
Catarina Labouré.

Foto 5.3.12.2-60 - UBS São Vicente de Paula, na Rua
Vicente da Costa.

Na medida em que se avança rumo à porção sul do Setor Ipiranga, a paisagem passa
novamente por mudanças, tornando-se uma área de uso misto com a presença mais intensa do
comércio popular, tendo como marco referencial a presença do Mercado Municipal do Ipiranga
na Rua Silva Bueno. A maioria das ocupações nessa porção do Setor é de uso exclusivamente
comercial, ou possui um comércio no piso térreo, abrigando apartamentos residenciais em sua
sobreloja. Apresenta um grande fluxo de pessoas e de veículos, em função da grande
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concentração comercial e da presença da Estação Sacomã da Linha Verde do Metrô.

Foto 5.3.12.2-61 - Mercado Municipal do Ipiranga

Foto 5.3.12.2-62 - Vista Rua Silva Bueno. Residências,
e intenso comércio popular.

Foto 5.3.12.2-63 - Estação Sacomã da Linha 2 - Verde do
Metrô

Foto 5.3.12.2-64 - Vista Rua Silva Bueno. Residências,
e intenso comércio popular.

 Setor Vila Prudente
Para este Setor, semelhante ao Setor Ipiranga, foi observada uma paisagem composta
basicamente por áreas residenciais - horizontais e verticais - entremeadas por atividades
comerciais e de serviços. A Rua Ibitirama é o principal eixo viário que atravessa o Setor, e nele
encontramos a maior parte de serviços institucionais e comerciais que atendem a região.
Ao longo da Av. Dr. Francisco Mesquita observam-se alguns galpões que servem a atividades
industriais e/ou de armazenamento e logística. Conforme se avança no sentido Leste do Setor,
essa configuração passa a desaparecer, dando lugar as ocupações residenciais horizontais e
alguns condomínios verticais, além de comércios e serviços.
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Foto 5.3.12.2-65 - Galpão industrial na Av. Dr. Francisco
Mesquita

Foto 5.3.12.2-66 - Galpão na Rua Zacarias Alves de Melo.

Foto 5.3.12.2-67 - Condomínios verticais na Rua Ibitirama.

Foto 5.3.12.2-68 - Vista da Rua Ibitirama. Comércios,
residências e serviços.

Foto 5.3.12.2-69 - Vista da Rua Ibitirama. Comércios,
residências e serviços.

Foto 5.3.12.2-70 - Uso residencial horizontal. Rua Leonor
Monteiro da Silva.
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Foto 5.3.12.2-71 - Favela do Jacaré ou Morro do Pel, visada
a partir da rua Maparis.

Foto 5.3.12.2-72 - Vista da Rua General Bagnuolo.
Residencial horizontal e verticalização ao fundo.

De maneira geral a paisagem urbana deste Setor se mostra de forma relativamente homogênea,
sem grandes cisões nos padrões da paisagem, ou pontos de referencia marcantes. Apresenta
poucas áreas verdes, como parques ou praças, e um nível de urbanização não muito denso, do
ponto de vista populacional, tendo em vista o grande número de residências horizontais.
Observou - se a presença de uma área de favela (Foto 5.3.12.2-71) próximo ao eixo da Av. Dr.
Francisco Mesquita.
 Vila Carioca
O Setor Vila Carioca apresenta uma grande variedade de usos e padrões de ocupação em sua
paisagem. Próximo da Av. das Juntas Provisórias, em sua porção oeste, a paisagem se mostra
de forma bastante diversificada, sendo possível observar ocupações associadas a usos
residenciais, comerciais, serviços, e galpões industriais e/ou centros de distribuição e logística.

Foto 5.3.12.2-73 - Vista da Rua das Municipalidades.
Ocupação horizontal, residencial, industrial, comercial e
serviços.

Foto 5.3.12.2-74 - Vista da Rua das Municipalidades.
Ocupação horizontal, residencial, industrial, comercial e
serviços.
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Foto 5.3.12.2-75 - Vista da Rua Colorado. Ocupação
horizontal, residencial, comercial e serviços

Foto 5.3.12.2-76 - Equipamento educacional, EMEI Princesa
Isabel

Avançando rumo à porção sul deste Setor, sobretudo nas áreas próximas a Av. Almirante
Delamare, a paisagem se compõe predominantemente de áreas de favelas, conjuntos
habitacionais verticais, centros de distribuição e extensas áreas ocupadas por campos
antrópicos.

Foto 5.3.12.2-77 - Favela. Rua Michele Príncipe

Foto 5.3.12.2-78 - Vista do Conjunto Residencial Heliópolis.
Rua Professor José Ozi

Foto 5.3.12.2-79 - Favela Córrego dos Meninos. Av.
Presidente Wilson.

Foto 5.3.12.2-80 - Área de campo antrópico. Av. Carioca.

448

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

Foto 5.3.12.2-81 - Favela, Av. Comandante Taylor

Foto 5.3.12.2-82 Comandante Taylor.

Conjunto

habitacional

vertical.

Av.

Foto 5.3.12.2-83 - Vista do Pátio Tamanduateí do Metrô

Foto 5.3.12.2-84 - Linha férrea, córrego e campo antrópico.
Estação Tamanduateí da CPTM.

De maneira geral a paisagem urbana deste Setor não possui grandes pontos referenciais, dada
a diversidade de usos presentes. Destaca-se a presença da ferrovia, onde se concentram a
maior parte dos galpões fabris e de armazenamento existentes no Setor, e de um pátio do
Metrô, conforme se observa nas Fotos 5.3.12.2-75 e 5.3.12.2-76.
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5.3.12.3

Mercado Imobiliário

O mercado imobiliário é alvo de investigação e de estudos de diferentes entidades públicas e
privadas, de autores envolvidos com o tema, bem como de órgãos de planejamento, os quais
buscam identificar sua dinâmica a partir de diferentes atributos, alguns deles serão
apresentados no presente relatório.
O mercado imobiliário pode ser caracterizado pela existência de dois setores distintos, aquele
destinado a habitação residencial e o não residencial (imóveis para escritórios, indústrias e
comércio). Há diversas características que influenciam a sua dinâmica, tanto do ponto de vista
da oferta, como da demanda, entre os quais podem ser citados, os determinantes econômicos
(taxas de juros, câmbio); emprego e renda; diferenciação de acordo com os subespaços
urbanos; amenidades urbanas, entre outros.
As amenidades urbanas, por exemplo, podem ser entendidas como “um conjunto de
características específicas de uma localidade com contribuição positiva ou negativa para a
satisfação dos indivíduos. As amenidades não estão restritas a características naturais, como
áreas verdes, praias, clima etc. Também estão incluídos na definição os bens (ou males)
gerados pelo próprio homem, tais como trânsito, poluição, oferta de entretenimento, segurança
etc.” (HERMANN & HADDAD, 2005).
O consumo de habitação é inerente a todo ser humano, sendo caracterizado como necessidade
básica e intimamente ligada à busca de segurança contra as adversidades do meio ambiente.
Porém, o consumo de habitação pode ser segmentado em dois grandes grupamentos: aqueles
que possuem a intenção de utilizar o bem para satisfação final de sua necessidade básica de
habitação e aqueles que o adquirem para compor cesta de bens de investimentos (ARRAES &
FILHO, 2008).
A heterogeneidade do estoque de habitação atribui, por exemplo, a cada unidade habitacional
um preço diferente, que depende das características locacionais/espaciais e de construção
(SANTOS & CRUZ, 2000).
A avaliação da habitação pressupõe identificação das variáveis que influenciam na formação do
preço. Cada característica, então, é uma variável a ser investigada, como aspecto observável de
um fenômeno e apresentando variações ou diferenças em relação ao mesmo ou a outros
fenômenos (ARRAES & FILHO, 2008).
Considerando-se a habitação não somente em relação às condições do imóvel em si, mas
também no que se refere a seu entorno e ao que ele disponibiliza em termos de equipamentos
de saúde, educação, cultura, lazer, transportes (...) (SAMPAIO & PEREIRA, 2003) pode-se
também ampliar as possibilidades teóricas da formatação do preço de compra, venda e locação
de imóveis, bem como a concentração de empreendimentos em determinados espaços urbanos.
As alterações no estoque de domicílios podem ocorrer por meio de dinâmicas muito
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diferenciadas (...) produzidas por agentes do mercado imobiliário – legal, regular ou formal;
construção de um lote próprio regular com planta aprovada; os conjuntos habitacionais
produzidos pelo Estado; a subdivisão de construções existentes em geral irregulares e para fins
de aluguel; construção sem aprovação em lotes irregulares; construção em terreno ocupado
irregularmente (WISSENBACH, 2008).
O entendimento da ação do mercado imobiliário em uma cidade ou região perpassa pela
identificação dos agentes e empreendedores para a construção de um cenário atual e real do
setor. É possível identificar, nas cidades brasileiras, pelo menos, os seguintes atores:





Aqueles voltados à produção e comercialização de imóveis residenciais de alto ou médio
padrão, responsáveis pelas ações em áreas nobres das cidades e por grandes
empreendimentos;
Os voltados à produção e comercialização de imóveis para o uso comercial ou de
serviços;
Os voltados à produção de moradias para a população de renda média e/ou baixa.

A ação destes agentes é organizada de forma que muitas vezes, o próprio agente de mercado é
o proprietário do terreno, sendo em muitos casos o empreendedor e o construtor e também o
agente financeiro responsável pela execução do empreendimento (BALTRUSIS, 2006).
Ferrari apud Kneib (2004) considera que os valores do solo urbano são consequência de quatro
fatores principais:





Lei da oferta e da procura, ressaltando que nas áreas centrais a oferta de terrenos é
quase nula, orientando os preços para alta;
Aos custos de urbanização, que compreendem as despesas para provimento de
infraestrutura;
Acessibilidade da área, quanto maior a acessibilidade em relação ao mercado de
trabalho, ao centro, as áreas de serviços e institucionais, maiores os valores do terreno; e
Renda que o terreno pode proporcionar.

A atual dinamização do mercado formal de moradia no município de São Paulo, São Bernardo
do Campo e em São Caetano do Sul, apesar de suas especificidades, deve ser compreendida
como parte de um movimento mais amplo de aquecimento deste setor em âmbito nacional.
Fatores de ordem econômica, como a estabilidade da economia nacional, seu crescimento
acompanhado pelo incremento da formalização no mundo do trabalho e do aumento real do
salário mínimo nos últimos anos, tiveram fortes impactos na capacidade de consumo e, portanto,
na capacidade de endividamento da população brasileira.
Outras medidas adotadas contribuíram decisivamente para a consolidação de um sistema de
financiamento habitacional e para o crescimento do crédito imobiliário no país. Destacam-se: a
Lei Federal n. 10.931/2004, que garantiu segurança jurídica e financeira aos investidores do
setor imobiliário por meio dos instrumentos: alienação fiduciária e patrimônio de afetação; as

451

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, que exigiram a desova de 65% dos
recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) para o crédito habitacional,
sendo 80% destinado para o SFH (Sistema Federal de Habitação), o que contribuiu fortemente
para a ampliação dos créditos imobiliários nas carteiras de créditos dos bancos no país; as
reformulações definidas pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), que facilitaram o acesso aos recursos do fundo para fins habitacionais; além do
Decreto n. 5.804/2006, que reduziu as alíquotas do IPI sobre insumos da construção civil e da
implementação de instrumentos para a securitização de recebíveis imobiliários (SÍGOLO, 2011).
Não obstante tornou-se essencial e fundamental para a ampliação dos acessos das famílias à
casa própria, o percentual de imóveis usados, vendidos na capital paulista, com financiamento
de bancos (exceção feita à Caixa Econômica Federal) que deu um salto de 263,98% entre o
primeiro semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2011. A participação desses bancos que
era de 5,83% passou a 21,22% dentro das modalidades de pagamento.
Ao mesmo tempo, a Caixa Econômica Federal, que por muito tempo foi praticamente o único
agente bancário a prover empréstimos para compra da casa própria, apresentou redução em
sua participação em 14,20% entre 2009 e 2011. Os imóveis vendidos com financiamento da
CEF caíram de 34,43% do total vendido em 2009 para 29,54% em 2011 (CRECI, 2012).
Os valores disponibilizados para os financiamentos imobiliários têm crescido exponencialmente
no Brasil, de acordo com dados obtidos junto ao SECOVI, em 2004 o montante foi de R$ 3
bilhões, enquanto que em 2011 a cifra alcança o patamar de R$ 79,9 bilhões, conforme
apresentado na Figura 5.3.12.3-1, a seguir.

Fonte: SECOVI, 2012.
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Figura 5.3.12.3-1: Valores disponibilizados para financiamentos imobiliário no Brasil, período 2004 - 2011.

A dinâmica do mercado imobiliário é amparada ainda, por outros fatores, dentre os quais merece
destaque a abertura de capital de incorporadoras no ano de 2006, empresas como a Cyrela,
Gafisa, Rossi, Company, Abyara, Klabin Segall, entre outras. O objetivo desta abertura é o de
buscar “a captação de recursos a baixo custo para a realização de incorporação, compra de
terrenos e lançamentos imobiliários, bem como da aquisição de outras empresas deste ramo
que sejam proprietárias de terrenos e que detenham empreendimentos já lançados no mercado
que interessem a esses grandes empreendedores” (MIELE, 2007).
Paralelamente, a abertura de capital na Bolsa de Valores, de parte das empresas do ramo
contribuiu para a capitalização do setor e, consequentemente, para sua dinamização, pois exigiu
maior liquidez nos investimentos e resultados imediatos, o que acelerou o ritmo da construção
para o atendimento das metas apresentadas aos investidores financeiros. A oferta de
financiamentos habitacionais a juros mais baixos e com prazos de amortização mais longos –
chegando há 30 anos – foi outro fator determinante para o atual aquecimento do mercado
residencial (SÍGOLO, 2011).
Não obstante, a Caixa Econômica Federal, a partir de 05 de junho de 2012, conforme
amplamente divulgado nos meios de comunicação, anunciou seu novo pacote habitacional, com
a ampliação do prazo do financiamento da casa própria com recursos da poupança de 30 para
até 35 anos. Foram anunciadas ainda novas reduções nas taxas de juros dos financiamentos.
O pacote habitacional também beneficia empresas da cadeia da construção civil. As taxas de
juros para financiamento à produção de unidades residenciais com recursos da poupança
caíram e o prazo de financiamento foi ampliado de 24 para 36 meses. A taxa do programa Plano
Empresa da Construção Civil foi também reduzida.
O conjunto de todos esses fatores elencados anteriormente, neste momento histórico, contribuiu
para a dinamização do mercado imobiliário residencial e não residencial, atribuindo para os
espaços urbanos grandes transformações de usos, com empreendimentos residenciais
ocupando antigas áreas comerciais e industriais, áreas comerciais em locais outrora industriais,
ou novas áreas em processo de verticalização residencial, por exemplo.
Há que se ressaltar ainda, que as perspectivas para este mercado, amparado por este leque de
medidas de dinamização, é de crescimento ou de estabilização e não de retração nas vendas,
como se observou, por exemplo, no 1º semestre de 2011 (de acordo com pesquisa do SECOVI,
houve queda de 31,3% nas vendas de imóveis residenciais novos na capital paulista).
A exposição a seguir, da dinâmica e potencialidades do mercado imobiliário, para as áreas de
influência deste empreendimento permitirá uma melhor compreensão das informações
apresentadas até agora.
 Área de Influência Indireta (AII)
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A AII, conforme já mencionado, abrange porções territoriais dos municípios de São Paulo e de
São Bernardo do Campo, além da totalidade de São Caetano do Sul, localidades que
apresentam um forte dinamismo econômico, do qual o mercado imobiliário também faz parte.
Para o município de São Paulo, a AII engloba a área da macrozona de estruturação e
qualificação urbana, de forma que foram excluídas tanto ao norte como ao sul o limite da área
de proteção e recuperação dos mananciais. Este recorte adotado é concordante com as áreas
mais densamente urbanizadas deste município. Desta maneira, entende-se que a dinâmica do
mercado imobiliário formal ocorre de forma mais intensa exatamente na área determinada para
esta AII.
Assim, a apresentação dos dados a partir do recorte municipal para São Paulo, apresentará,
sobremaneira, os dados oficiais para o município e, por conseguinte, para as áreas mais
densamente urbanizadas, ou para a própria AII deste empreendimento.
Além disso, no item subsequente deste estudo (AID) serão realizadas análises mais detalhadas,
a partir do recorte por distritos para o município de São Paulo, além das delimitações territoriais
definidas para São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, permitindo um maior
aprofundamento da caracterização do mercado imobiliário nesta escala de detalhes.
A dinâmica do mercado imobiliário pode ser representada pelo número de lançamentos
imobiliários ocorridos num determinado recorte territorial, “entre 1992 e 2007 foram lançados no
município de São Paulo cerca de 400 mil apartamentos. Esta produção, no seu conjunto,
significou uma importante ação privada sobre a cidade: terrenos foram comprados, casas
demolidas, áreas industriais ocupadas para a construção de edifícios de apartamentos,
refletindo múltiplas decisões de transformar o espaço, tomadas por empreendedores bastante
heterogêneos” (WISSENBACH, 2008).
O município de São Paulo, no que se refere à venda de imóveis residenciais, presencia um
crescimento substancial nos últimos 05 anos (com exceção do ano de 2011 que retorna ao
patamar de 2006), alcançando uma média de 30,2 mil unidades, média esta que inclui os 20,2
mil imóveis comercializados, por exemplo, em 2004, com picos médios de vendas em torno de
36 mil unidades nos anos de 2007, 2009 e 2010, conforme sistematização organizada pela
EMBRAESP e demonstrada na figura 5.3.12.3-2, a seguir.
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Fonte: SECOVI/SP, 2012.
Figura 5.3.12.3-2: Vendas de imóveis residenciais no município de São Paulo, período 2004 a 2011.

Em relação ao estoque de imóveis a serem comercializados, a Pesquisa do Mercado Imobiliário
desenvolvida pelo Departamento de Economia e Estatística do SECOVI/SP demonstra que em
dezembro de 2011 havia ainda 19,7 mil unidades residenciais no município de São Paulo
disponíveis, com destaque para as unidades de 2 dormitórios (7,8 mil) e 3 dormitórios (6,5 mil).
No que se refere à tipologia dos imóveis residenciais observou-se que no período de janeiro a
novembro de 2010, tanto em termos de lançamentos quanto de comercialização, imóveis de 2
dormitórios tiveram maior participação percentual do total, essas unidades registraram
aproximadamente 40% do total das vendas, seguidas por imóveis de 3 e 4 dormitórios com,
respectivamente, 32% e 17%. Os imóveis com 1 dormitório representaram 11%.
Nos lançamentos, por sua vez, para o ano de 2010, a participação de apartamentos com 2
dormitórios foi de 48%; os de 3 dormitórios ficaram com 31% do total, seguidos dos
empreendimentos com 1 quarto, com índice de 12%, e de 4 quartos, com 9% (EMBRAESP,
2012).
Os empreendimentos de até um dormitório, contudo, “aparecem com cada vez mais força na
paisagem paulistana. Em 2011, 6.577 unidades desse tipo foram lançadas na capital, alta de
54% em relação a 2010. Frente a 2007, o aumento chega a 131%” (EMBRAESP, 2012).
As unidades compactas tiveram o metro quadrado mais valorizado entre todos os padrões do
mercado, avaliado em R$ 8.855,50. Com 46,29 m² em média, os custos de compra de uma
unidade chegam a quase R$ 410 mil (O Estado de São Paulo, fevereiro, 2012).
A média de lançamento de imóveis residenciais na última década aponta que 37,5% destes
imóveis, no período, foram de 2 dormitórios, seguidos por aqueles com 3 dormitórios (32,7%),
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por 4 ou mais dormitórios com 22,3% e em menor proporção, aqueles de 01 dormitório,
representando 7,5% da média de lançamentos, para o município de São Paulo.
Levando-se em consideração o tamanho dos imóveis por meio da análise da área útil, o
destaque ficou para os que possuem de 46 m² a 65 m², com 39% de participação do total de
unidades vendidas. A seguir surgem aquelas com tamanho de 66 m² a 85 m², com
comercialização de 22% do total, acompanhadas por produtos de 86 m² a 130 m², cuja
representação no volume total de vendas foi de 17%. Estas três faixas representaram em torno
de 78% de todo o mercado.
No que se refere ao lançamento dos conjuntos comerciais, observa-se que o crescimento foi
ainda mais acelerado, quando comparados aos imóveis residenciais, nota-se que na primeira
metade da década passada, houve uma média aproximada de 1,5 mil lançamentos, enquanto
que em 2007 e 2008 o montante ultrapassa os 2 mil, em 2009 chega a 3,5 mil, 2010 atinge-se a
marca de 5,8 mil, encerrando-se 2011 com 7,3 mil lançamentos de conjuntos comerciais,
conforme se verifica na figura 5.3.12.3-3, a seguir.

Fonte: EMBRAESP, 2012.
Figura 5.3.12.3-3: Conjuntos Comerciais lançados no município de São Paulo, período 2004 a 2011.

Em 2011 efetivaram-se as maiores marcas para o segmento comercial desde 1985
(EMBRAESP, 2012), seguindo a tendência de crescimento apontada nos 04 anos anteriores,
após um início de estagnação na década de estudo.
A espacialização geográfica dos lançamentos comerciais aponta o caráter majoritário dos
mesmos nas regiões Sul e Oeste da capital, uma segunda tendência é a proximidade com as
linhas metroviárias, sobretudo, a linha 2 Verde e a linha 1 Azul e, ferroviárias, mormente, a linha
9 esmeralda, lindeira a região da Berrini, um novo centro financeiro e de decisões de grande
empresas; pode-se verificar ainda, alguns lançamentos concentrados em polos regionais, como,
por exemplo, em Santana e Tatuapé. A figura 5.3.12.3-4, a seguir representa estas informações.
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Fonte: EMBRAESP, 2012 (Adaptado).
Figura 5.3.12.3-4: Espacialização Geográfica dos Lançamentos Comerciais no município de São Paulo, período 2001 a 2010.

Em relação ao preço do m² em São Paulo, dada à dimensão territorial do município, todas as
suas características regionais e locais e a diversidade de fatores de composição de preços, esse
apresenta uma amplitude muito grande. De acordo com o Jornal Folha de São Paulo (agosto de
2011), os bairros que ocupam os dois extremos, em relação ao valor do m² no município de São
Paulo são Jardim Europa, atingindo os R$ 17.887,21 e o bairro Anhanguera, com valor médio de
R$ 2.236,51.
O preço médio geral de casas e apartamentos usados, no município de São Paulo, no primeiro
semestre de 2010, elevou-se em 44,46% em comparação com o primeiro semestre de 2009 – o
metro quadrado saltou da média de R$ 2.137,93 para R$ 3.088,36. Do primeiro semestre de
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2010 para o primeiro semestre de 2011, o m² subiu 30,26%, passando de R$ 3.088,36 para R$
4.022,83 na média municipal (CRECI, 2012).
O preço das casas subiu mais que o dos apartamentos no acumulado dos três semestres dos
anos de 2009, 2010 e 2011 analisados. O valor do metro quadrado passou da média de R$
1.517,23 no primeiro semestre de 2009 para R$ 2.814,48 em 2011, um aumento de 85,5%. O
preço médio dos apartamentos subiu 81,17% entre 2009 e 2011 - o metro quadrado custava R$
2.485,80 e em 2011 foi para R$ 4.503,45.
Em relação às principais empresas incorporadoras que atuam no segmento imobiliário, estas
foram classificadas por um ranking elaborado pela EMBRAESP, o qual será apresentado no
quadro 5.3.12.3-1, a seguir. Cabe apenas informar que, este ranking foi elaborado para a RMSP,
portanto extrapolando os limites desta AII, contudo, dada a importância, principalmente do
município de São Paulo, para esta região, considera-se relevante à apresentação destas
empresas.
Quadro 5.3.12.3-1
Ranking das incorporadoras na RMSP – 2011
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Empresa
PDG REALTY
MRV
GAFISA
CYRELA BRAZIL REALTY
TECNISA
EVEN
BROOKFIELD
EZ TEC
ROSSI
TIBÉRIO

% do Mercado
6.93%
4.76%
4.68%
4.17%
4.06%
3.92%
3.17%
2.15%
1.97%
1.46%

Fonte: Empresa Brasileira de Patrimônio – EMBRAESP, 2012.

Estas incorporadoras, muitas vezes, não realizam a comercialização de seus lançamentos
imobiliários, delegando esta tarefa a outras empresas que atuam especificamente neste setor,
em parceria, como empresa filiada, ou contratada para este fim. A seguir no quadro 5.3.12.3-2, é
apresentado o ranking das empresas vendedoras de imóveis que atuam na RMSP.
Quadro 5.3.12.3-2
Ranking das Vendedoras na RMSP – 2011
Posição

Empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LOPES
ABYARA BROKERS
HABITCASA
BRASIL BROKERS
FERNANDEZ MERA
ELITE BRASIL
AVANCE
ITAPLAN
PDG REALTY

%
do
Mercado
15.77%
14.40%
8.48%
6.57%
4.38%
3.11%
2.91%
2.31%
2.26%
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Posição

Empresa

10

EVEN

%
do
Mercado
1.99

Fonte: Empresa Brasileira de Patrimônio – EMBRAESP, 2012.

Cabe mencionar ainda, que estimativas do Plano Municipal de Habitação de São Paulo (período
2009 a 2024) destaca uma demanda habitacional de 771.898 unidades para esse intervalo de
tempo, denotando a potencialidade deste mercado e a necessidade de atendimento a população
paulistana em seus diversos níveis de renda (neste exemplo, classificação econômica por
salários mínimos).
Quadro 5.3.12.3-3
Estimativas de Demanda Habitacional Acumulada entre 2009 e 2024 - por Novos Domicílios do
Município de São Paulo, segundo faixas de salários mínimos, usadas como critérios das
políticas habitacionais Hipótese de Estagnação e de Crescimento Econômico – MSP, 2009 a
2024.
Hipóteses
Estagnação
Crescimento

Total de Novos
Domicílios
771.898
771.898

Grupo 1
1 a 3 SM

Grupo 2
3 a 6 SM
220.065
238.094

218.869
209.582

Grupo 3
6 a 10 SM
149.064
143.325

Grupo 4
Mais de 10 SM
142.901
180.898

Fonte PMH, 2010.

O município de São Caetano do Sul, por sua vez, embora seja uma unidade autônoma da
federação, apresenta semelhanças com os municípios vizinhos (Santo André, São Bernardo do
Campo e São Paulo), dado o grau de urbanização e conurbação entre eles, estas características
permitem com que se afirme que o mercado imobiliário de São Caetano do Sul, guardadas as
proporções, apresenta similaridades com o mercado da capital paulista.
Além da aproximação tipológica entre os empreendimentos residenciais lançados na Capital e
no ABC, observa-se também certa semelhança entre os agentes do setor atuantes neste
momento de aquecimento, nestas localidades. A partir de 2007 houve uma entrada significativa
de empresas incorporadoras sediadas na Capital para o ABC. Se entre 2002 e 2006 mais de
50% das Unidades Habitacionais lançadas em empreendimentos verticais foram incorporadas
por empresas da própria região, em 2007 as empresas da Capital passaram a ter participação
majoritária, respondendo por 73% em 2007 e 58% até maio de 2008 (Sígolo, 2011).
Pode-se afirmar que a tipologia dos imóveis (número de dormitórios e m²) lançados, na região
do ABC possui bastantes similaridades aos lançamentos imobiliários verificados na capital
paulista e apresentados anteriormente. Nota-se, contudo, uma diferença em relação à média do
valor do m² da capital (R$ 6.448,00), a partir de informações do primeiro semestre de 2012
obtidas no Jornal “O Estado de São Paulo” e de São Caetano do Sul (R$ 5.500,00), a partir do
“Diário Regional”.
Segundo dados da Associação das Construtoras, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC
- ACIGABC, a região central de São Caetano liderou o ranking de metro quadrado residencial de
valor mais elevado, com preço médio de R$ 5,5 mil. São Bernardo e Santo André empatam na
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segunda colocação, com R$ 4,8 mil o m². Diadema aparece em seguida, com R$ 4,3 mil (Diário
Regional, jan. 2012).
Já em relação aos valores dos imóveis usados, a partir de uma média (329 imóveis) obtida em
um sítio eletrônico de comercialização de imóveis, obteve-se o preço mediano do valor do m²
para São Caetano do Sul, em R$ 3.529 para o mês de julho de 2012, conforme se pode verificar
na figura a seguir.

Fonte: Agente Imóvel, 2012.
Figura 5.3.12.3-5: Preço mediano por m² de imóveis em comercialização no município de São Caetano do Sul.

No que se refere ao número de unidades residenciais verticais lançadas, nos últimos 02 anos,
no município de São Caetano do Sul, houve um crescimento de 33%, de forma que de 1.306
unidades no ano de 2010 alcançou-se 1.739 em 2011, de acordo com os números
disponibilizados pela ACIGABC (2012).
Tanto em São Caetano do Sul, como em São Bernardo do Campo, as localidades desses
municípios inseridas na AII deste empreendimento possuem a característica de se localizarem
junto à divisa do município de São Paulo, fator que contribui para a dinâmica deste mercado.
Já incorporada à mancha urbana da Capital, o ABCD a cada dia demonstra sua capacidade
imobiliária, inclusive em atrair moradores de bairros tradicionais, como Ipiranga e Vila Mariana.
Esse movimento se dá também devido à escassez de terrenos em São Paulo. De certa forma,
acontece uma valorização maior dessas áreas. O ABCD e, particularmente, São Bernardo,
tornaram-se verdadeiros mananciais de oportunidades e negócios para o setor. Só na região
central de São Bernardo são mais de 800 novas unidades lançadas nos últimos dois anos,
atendendo a variados padrões. Em geral, todos os bairros estão aquecidos, e também se
observa grande procura por condomínios Industriais, de alto e médio padrão (ABCD Maior,
2012).
Em São Bernardo do Campo, a AII compreende duas Unidades de Informações Territorializadas
da EMPLASA, as quais englobam os bairros de Rudge Ramos, Taboão, Paulicéia e
Jordanópolis.
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Na UIT que compreende os bairros Taboão, Paulicéia e Jordanópolis, dos 17.775 domicílios
permanentes nestas localidades, nota-se a predominância do padrão residencial horizontal, “os
imóveis do tipo casas são a maioria, somando 13.787 unidades (77,76%), os apartamentos
3.782 (21,28%) e os cômodos totalizaram apenas 89 unidades (1,16%)” (EMPLASA, 2008).
Contudo, assim como em outras áreas da AII, verifica-se o processo de verticalização em curso,
em maior ou menor ritmo dependendo de diversos fatores de mercado, de localização
geográfica, de amenidades de vizinhança. No bairro Taboão, por exemplo, o preço mediano por
metro quadrado (imóveis novos e usados) atualmente atinge a cifra de R$ 3.750, conforme
verificação no sitio eletrônico (Agente Imóvel) de comercialização de imóveis.

Fonte: Agente Imóvel, 2012.
Figura 5.3.12.3-6: Preço mediano por m² de imóveis em comercialização no bairro Taboão, São Bernardo do Campo.

No bairro de Rudge Ramos, a ocupação residencial do tipo horizontal se apresenta mais
significativa em termos de área ocupada, a verticalização da moradia é uma realidade em
processo. As habitações do tipo casa e sobrado são maioria. Reunindo 7.708 domicílios
permanentes, ou 61,99% dos imóveis desta UIT, sua presença é mais representativa na porção
sudeste da UIT, no polígono delimitado, aproximadamente, pelas seguintes vias: rua Afonsina
(norte), avenida Lauro Gomes (leste), avenida Winston Churchill (sul) e avenida Sen. Vergueiro
(oeste). Excluindo o extremo norte, entre a Estrada das Lágrimas e o limite com o município de
São Paulo, onde o uso é industrial e comercial, os apartamentos vêm aumentando a sua
participação na oferta de moradias, totalizando, 4.633 (37,26%) unidades (EMPLASA, 2008).
O preço mediano por metro quadrado (aferido a partir da média de 67 anúncios publicados no
sitio eletrônico de comercialização de imóveis) para o bairro de Rudge Ramos aumentou 5,1%,
para R$ 3.466, em relação ao mesmo período do mês passado (Agente Imóvel, julho 2012),
conforme se verifica na figura 5.3.12.3-7, a seguir.
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Fonte: Agente Imóvel, 2012.
Figura 5.3.12.3-7: Preço mediano por m² de imóveis em comercialização no bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo é o terceiro município mais importante da Região Metropolitana de São
Paulo no que se refere aos lançamentos residenciais verticais, nos últimos três anos recebeu 9
mil novos apartamentos, enquanto Guarulhos mais de 20 mil e São Paulo mais de 110 mil
(ABCD Maior, 2012).
No último triênio (Jan/09 a Dez/11), 80% dos apartamentos lançados em São Bernardo do
Campo concentraram-se em 10 bairros, com destaque para Planalto com 1.311 unidades,
seguido de Vila Baeta Neves e Centro, com 1.248 e 1.154 apartamentos, respectivamente. Para
os bairros inseridos na AII deste empreendimento não há dados disponíveis, contudo, dada a
proximidade geográfica com esses bairros mencionados na pesquisa SECOVI, é possivel
afirmar que trata-se de uma região também com uma dinâmica imobiliária intensa.
Para atender a demanda da região, foram lançados apartamentos de dois e três dormitórios,
respectivamente, 4.330 unidades e 4.030 unidades, que foram comercializados rapidamente.
“Atualmente um apartamento com dois dormitórios custa, em média, R$ 4.200/m² e quatro
dormitórios R$ 4.500/m²” (ABCD Maior, 2012).

 Área de Influência Direta
A AID deste empreendimento compreende porções territoriais dos municípios de São Paulo
(distritos de Vila Prudente, Ipiranga, Mooca, Cambuci, Liberdade, Sé, Brás e Belém), além das
UITs - Unidades de Informações Territorializadas da EMPLASA de Heliópolis, Moinho Velho e
Centro de São Caetano do Sul, as quais de uma forma geral e em grande medida encontram-se
densamente urbanizadas, com a presença de ocupações residenciais, comerciais, de serviços,
industriais e por equipamentos urbanos, cuja visualização é apreendida por meio do Mapa de
Uso e Ocupação do Solo apresentado em item específico deste estudo.
Essa urbanização possui uma dinâmica própria empreendida ao longo de um período histórico e
impulsionada por diversos fatores, como já mencionado anteriormente, com destaque, na última
década, para a expansão do crédito imobiliário e a reordenação de áreas subutilizadas. A
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substituição de galpões e áreas industriais para usos comerciais, de serviços e residenciais,
como por exemplo, para hipermercados e centros de compras, características que tem se
verificado na AID deste empreendimento, bem como a expansão de habitações verticais em
áreas de antigas ocupações unifamiliares.
Um dado importante a ser destacado em relação a esta AID se refere ao passado industrial dos
bairros cortados pela antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí – hoje sob a administração da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – Linha 10 Turquesa (no trecho que
compreende esta Operação Urbana Consorciada). Esta característica relega a porções desta
AID, a presença de indústrias em funcionamento, desativadas ou já substituídas por outros usos
sociais.
A busca pela revitalização de áreas degradadas, subutilizadas ou abandonadas é alvo também
de medidas do governo do estado, a Secretaria Estadual da Habitação tem 32 empresas ou
consórcios interessados em participar da PPP (parceria público-privada) para a construção de
10 mil moradias na região central da cidade. O programa lançado em abril de 2012 elaborado
pela secretaria quer dar mais rapidez à criação de moradias no Centro expandido. A pasta
identificou imóveis na região que podem ser reformados ou adaptados para moradia de
interesse social, priorizando o atendimento à população de baixa renda. Os 10 mil imóveis estão
situados nos distritos da Sé e da República e nos bairros do Brás, Bela Vista, Belém, Bom
Retiro, Cambuci, Liberdade, Mooca, Pari e Santa Cecília.
Para os distritos e UITs inseridas nesta AID será realizado um maior detalhamento acerca da
dinâmica imobiliária e de suas potencialidades.
O distrito do Belém recebeu investimentos, relativamente pequenos em relação ao número de
lançamentos imobiliários residenciais verticais. Dados verificados para o período de 1992 a 2009
indicam a execução de 18 novas incorporações, sem ter havido um ano sequer com mais de 02
lançamentos, conforme informações disponibilizadas pela SMDU/Dipro. Estes números, por
outro lado, representaram um acréscimo de 4.002 unidades habitacionais verticais nesta
localidade da AID, demonstrando se tratarem de incorporações com várias torres em um mesmo
empreendimento.
Pode-se afirmar que a implantação desses condomínios de edifícios situa-se no entorno das
principais avenidas do distrito, bem como nas imediações da estação de metrô Belém,
demonstrando a estratégia locacional por parte das incorporadoras, na busca de uma maior
valorização de seu produto imobiliário.
O distrito do Brás, por sua vez, tem recebido investimentos modestos no que se refere ao
número de lançamentos imobiliários residenciais verticais. Dados compreendidos entre o
período de 1992 a 2009 apontam, para 05 novas incorporações, sendo que 03 destas se deram
no ano de 2009, conforme informações disponibilizadas pela SMDU/Dipro. Estes números
representaram um acréscimo de 834 unidades habitacionais verticais nesta localidade da AID da
Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca.
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O uso residencial, no distrito do Brás, divide espaço com a ampla rede de comércio situada e já
tradicional desta localidade. Há “residências antigas, horizontais, casas e sobrados, em geral
sem recuo frontal, geminadas e de padrão popular. A partir do final de década de 1980, foram
construídos prédios, em condomínio fechado de padrão médio, ao longo da linha do metrô,
como parte do programa de revitalização da área central do município. Essa ocupação, no
entanto ficaram restritas a esses prédios, não se observando indícios de novas áreas
residenciais.” (EMPLASA, 2008)
No distrito da Sé, assim como no Brás, os investimentos para alavancar o número de
lançamentos imobiliários residenciais verticais são incipientes, possivelmente pela consolidação
imobiliária existente, pela falta de terrenos para a incorporação e por outros fatores de ordem
social e econômica. Dados referentes ao período de 1992 a 2009 apontam, para apenas 01
nova incorporação, no ano de 2008, com 12 novas unidades residenciais verticais, a partir dos
dados disponibilizados pela SMDU/Dipro.
A localidade do distrito da Sé “corresponde à área de ocupação mais antiga da cidade (iniciada
no Século XVI), conhecida como o "Centro Velho", que se formou em uma espécie de colina ou
platô em forma de "V", cercada pelos rios Anhangabaú de um lado e Tamanduateí de outro”
(EMPLASA, 2008). Trata-se de uma região com características marcantes de usos comerciais e
de serviços, em detrimento do uso residencial.
Muitos dos edifícios da região central foram construídos durante uma época, na qual o uso do
automóvel não estava disseminado como meio de transporte individual. Na região central, o
número de garagens e estacionamentos é insuficiente e mal distribuído. A maioria localiza-se
fora dos próprios edifícios, isto é, não existem muitas garagens subterrâneas onde o
morador/trabalhador possa deixar seu carro e se dirigir imediatamente para sua residência
(subindo alguns andares) ou dirigindo-se para seu escritório. Embora o centro seja bem dotado
de transportes públicos (metrô e ônibus) isto atende apenas parte do binômio
morador/trabalhador da área central. Neste sentido, a constituição arquitetônica e urbanística da
região, em vez de atrair, repele novos empresários, moradores e/ou proprietários. (Sandroni,
2004)
Já no distrito da Mooca, “um bairro em início de verticalização, mas ainda com muitas casas,
sobrados e alguns condomínios horizontais” (PMSP, 2012), por exemplo, já se verificam
mudanças de perfil de usos, a ocupação residencial vertical tem expandido seus domínios a
antigos galpões do bairro.
Na faixa lindeira a Ferrovia, observa-se antigos galpões industriais da época da industrialização
de São Paulo, que cada vez mais continuam cedendo espaços para novos e diversificados
empreendimentos imobiliários (residencial vertical de classe média) (EMPLASA, 2008).
Ocupando, não só espaços inseridos na AID deste empreendimento, como já adentrando a
própria ADA do mesmo.
Adotando-se a mesma fonte de dados para os distritos anteriores (SMDU/Dipro), nota-se que na
Mooca, o número de lançamentos imobiliários residenciais verticais, para o período de 1992 a
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2009 atingiu o montante de 92 novas incorporações, com destaque para o ano de 2008 com 16
desses novos lançamentos. O número de novas unidades habitacionais acrescidas neste
período foi de 9.604.
O distrito do Cambuci, do lado oeste da Linha 10 Turquesa “aproveita a alta de preços e a
escassez de terrenos na Vila Mariana e na Aclimação para ganhar a preferência dos
incorporadores. Imóveis compactos dominaram os lançamentos nos últimos dois anos por lá,
com dois terços dos projetos” (O Estado de S. Paulo, 2011).
Dada a proximidade com o centro de São Paulo, algumas áreas residenciais e regiões
degradadas, tem se tornado alvo de novas incorporações. Desta forma, no período de 1992 a
2009, este distrito (Cambuci) presenciou o lançamento de 20 novas incorporações residenciais
verticais, conforme dados disponibilizados pela SMDU/Dipro, que refletiu no montante de 3.147
unidades residenciais verticais lançadas.
No distrito da Liberdade verificou-se que o número de lançamentos imobiliários residenciais
verticais, para o período 1992/2009 atingiu o montante de 74 novas incorporações, com
destaque para o ano de 2007 com 10 desses novos empreendimentos, representando a quantia
de 5.501 novas unidades residenciais verticais.
Trata-se de um distrito também com características comerciais e de serviços, por onde a
ocupação residencial divide espaço com os outros usos, ainda assim, há demanda para novos
lançamentos nesta localidade, dado o caráter tradicional que este local representa para o
município de São Paulo.
O distrito do Ipiranga, por sua vez, se enquadra entre aqueles com o maior número de
lançamentos imobiliários residenciais verticais, para o período 1992/2009, compreendendo 93
novas incorporações, com destaque para o ano de 2008 com 12 desses novos lançamentos.
Esses números representam o montante de 1.366 unidades residenciais verticais lançadas.
O visual do Ipiranga vem ganhando novos contornos com a construção de luxuosos
condomínios. O distrito vive uma ampla expansão no setor imobiliário. A malha viária que
possibilita acesso rápido ao centro da cidade, ao litoral e aos aeroportos de Congonhas e
Guarulhos somada à boa infraestrutura básica – como asfalto, iluminação pública, água, telefone
etc. – tem feito com que, nos últimos anos, o bairro tenha se transformado em alvo de
lançamentos imobiliários de alto padrão, com apartamentos de três a quatro dormitórios, várias
garagens e opções de lazer e serviços (EMPLASA, 2008).
Trata-se de um distrito em que ainda se verificam galpões industriais com empresas ativas e
inativas, essas últimas tem presenciado a substituição de suas instalações para novos usos
sociais, dentre os quais, a incorporação imobiliária vertical, esta inclusive ocupando também,
antigas habitações horizontais unifamiliares, onde se verificam remembramentos de lotes para
esta finalidade.
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No distrito de Vila Prudente, o número de lançamentos imobiliários residenciais verticais é da
ordem de 58 novas incorporações, com os dados referentes ao período de 1992 a 2009, a partir
dos dados disponibilizados pela SMDU/Dipro, sendo que o ano de 2008 foi o mais
representativo com 08 deste total. Em relação ao número de novas unidades residenciais
verticais o total, para o período foi de 6.170.
A posse desses dados apontou que o maior número de unidades residenciais verticais lançadas
no período de 1992 a 2009, para os distritos da AID, foi verificado nos distritos da Mooca, Vila
Prudente e Liberdade, enquanto que os que tiveram os menores números foram os distritos da
Sé e Brás, esses dois últimos, de fato, representam regiões em que o uso comercial e de
serviços são bastante marcados na paisagem, sendo um dos fatores que pode explicar essa
dinâmica do mercado imobiliário.
Com relação às Unidades de Informações Territorializadas da EMPLASA: Heliópolis e Moinho
Velho, essas se encontram no território do distrito do Sacomã em sua porção Norte, distrito que
contempla ainda, ao Sul, as UITs São João Clímaco e Sacomã (já fora do perímetro da AID).
Neste distrito verificou-se que o número de lançamentos imobiliários residenciais verticais, para
o período 1992/2009 atingiu o montante de 161 novas incorporações, com destaque para o ano
de 2009 com 19 desses novos lançamentos. Em relação ao número de novas unidades
residenciais verticais, o total para o período foi de 16.763. A estimativa é que Heliópolis e
Moinho Velho representem cerca de 35% deste mercado imobiliário.
Em Heliópolis, 162 apartamentos cuja característica principal é o formato cilíndrico dos prédios,
que foram apelidados pelos moradores de “redondinhos” já foram entregues a população. Ao
todo, serão 390 unidades habitacionais quando tudo estiver concluído (SEHAB, 2012).
A Tabela 5.3.12.3-1, a seguir demonstra o número de unidades residenciais verticais lançadas
nos distritos componentes da AID desta Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca,
conforme informações anteriormente expostas.

Tabela 5.3.12.3-1
Número de Unidades Residenciais Verticais Lançadas nos Distritos Municipais inseridos na AID
– período 1992 a 2009
Unidades
Territoriais

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total
Geral

Ipiranga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820

546

1.366

Sacomã*

972

1.825

263

712

1.045

2.373

656

235

584

995

383

658

113

505

904

1.576

1.557

1.407

16.763

Belém

86

64

120

-

188

-

-

1.972

-

68

-

128

-

-

448

544

192

192

4.002

Brás

-

32

-

-

-

380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

422

834

Mooca

64

244

602

225

284

400

180

762

552

466

295

616

1.022

404

776

1.200

1.372

140

9.604

Cambuci

20

36

-

-

36

216

-

1.065

96

292

-

324

342

216

-

186

56

262

3.147

Liberdade

60

168

398

110

222

534

415

-

328

210

372

440

321

710

412

478

237

86

5.501

Sé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

12

Vila
Prudente

-

120

760

404

32

158

528

43

202

416

515

456

114

108

772

716

758

68

6.170
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Unidades
Territoriais

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total
Geral

Centro - São
Caetano do
Sul **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Embraesp; Sempla/Dipro.
* As UITs Moinho Velho e Heliópolis pertencem ao distrito do Sacomã. A estimativa é que essas UITs representem cerca de 35%
deste mercado imobiliário.
** Dados não disponíveis

Em relação aos distritos e UITs inseridas no município de São Paulo e compreendidas na AID
deste empreendimento, o m² apresentado a seguir, representa o valor de mercado para cada
uma das localidades, a partir de informações obtidas junto ao Jornal Folha de São Paulo, em
agosto de 2011.
Quadro 5.3.12.3-4
Valor por m² nos distritos e UITs da AID, considerando os lançamentos imobiliários de junho de
2011.
Localidade

Valor Médio do m² (R$)

Liberdade
Ipiranga
Mooca
Cambuci
Belém
Heliópolis
Brás
Centro São Caetano do Sul
Moinho Velho
Sé
Vila Prudente

7.653,09
6.200,68
6.135,77
5.637,45
5.496,78
4.978,93*
4.890,02
4.754,46*
4.693,55
4.551,02*
4.530,55

Fonte: Folha de São Paulo, agosto de 2011.
* Médias obtidas a partir de dados disponibilizados para os distritos em que se inserem as UITs

Não obstante, como forma de obtenção do valor do m² para as localidades inseridas na AID
desta Operação Urbana, a equipe de análise econômica deste empreendimento elaborou, a
partir de uma amostra de imóveis, o quadro 5.3.12.3-5 com os preços do m² de casas e
sobrados nos distritos de São Paulo inseridos nesta AID, o qual é apresentado a seguir.
Quadro 5.3.12.3-5
Casas e Sobrados – Preços em Reais, por metro quadrado de área construída.
Distrito

Faixa de preço por m2

Cambuci
Mooca
Ipiranga
Vila Prudente
Brás
Liberdade
Sacomã
Sé

R$ 3.000 e R$ 5.500
R$ 2.500 e R$ 4.500
R$ 2.700 e R$ 5.000
R$ 2.600 e R$ 4.400
R$ 2.200 e R$ 4.100
R$ 3.000 e R$ 5.500
R$ 2.000 e R$ 4.000
Amostra insuficiente

Fonte: Elaboração própria da equipe de análise econômica da OUCMVC
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Já no que se refere aos imóveis comerciais, pode se observar, a partir das informações
disponibilizadas pela prefeitura do município de São Paulo, que os conjuntos comerciais são
lançados em localidades específicas deste território. Nota-se que as incorporadoras buscam
implantar seus empreendimentos em determinados distritos da AID em detrimento de outros.
O distrito da Liberdade atinge o maior patamar de lançamentos de conjuntos comerciais desta
AID, concentrando 354 unidades, seguido pelos distritos do Ipiranga (304), Sé (270), Mooca
(190) e Vila Prudente (130).
Em contrapartida, observa-se que nos demais distritos não houve novos lançamentos
comerciais para o período de 1992 a 2009, denotando haver locais prioritários para a
concentração deste tipo de imóveis, conforme apresentado na Tabela 5.3.12.3-2, a seguir.
Tabela 5.3.12.3-2
Número de conjuntos-tipo dos Lançamentos Comerciais nos Distritos Municipais inseridos na
AID – período 1992 a 2009
Unidades
Territoriais

1992

1993 1995

1997 1998 2001 2003 2004 2006 2008

2009

Total
Geral

Ipiranga

-

28

-

132

-

-

144

-

-

-

-

304

Sacomã

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belém

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mooca

-

-

-

130

-

-

-

-

60

-

-

190

Cambuci*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liberdade

-

-

-

-

52

52

-

-

-

90

160

354

Sé

-

-

182

88

-

-

-

-

-

-

-

270

Vila Prudente
Centro - São
Caetano do Sul **

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Embraesp; Elaboração: SMDU/Dipro
* As UITs Moinho Velho e Heliópolis pertencem ao distrito do Sacomã
** Dados não disponíveis

A seguir será apresentado o diagnóstico para a Área Diretamente Afeta desta Operação Urbana
Consorciada, o qual será amparado por informações disponibilizadas pela equipe de análise
econômica da Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca e por trabalhos de campo
realizados no mês de agosto de 2012.
 Área Diretamente Afetada
Como já mencionado anteriormente nos itens referentes ao uso e ocupação do solo e atividades
econômicas, o processo histórico de ocupação das áreas que compõem a ADA deste
empreendimento está relacionado com a implantação da linha ferroviária e da industrialização
da região que a prosseguiu, relegando a porções desta ADA um tipo de ocupação bem
característico, com a presença de áreas industriais em operação e outras já transformadas para
outros usos sociais.
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Dados disponibilizados pela equipe de análise econômica da OUCMVC apontam que para a
ADA, havia no ano de 2005, uma área total de terreno ocupada de 2.392.685 m² pelo uso
industrial e que esta ocupação para o ano de 2010 retraiu-se em 163.760 m², ou seja, passou a
ocupar 2.228.925 m² da ADA.
No que se refere ao uso residencial, esta mesma fonte, aponta que entre o ano 2000 e 2010
houve um incremento de 1,1 milhões de m² de área construída, representando um acréscimo de
27% para o período, ou seja, havia no ano 2000, 3.884.933 m² de área construída, em 2010 este
montante passou a 4.956.961 m². Uma tendência observada em trabalho de campo, com um
número grande de lançamentos imobiliários residenciais verticais na área compreendida para a
ADA.
Para o uso residencial, com exceção do Setor Vila Carioca, que apresentou um decréscimo na
área construída por m², os demais Setores apresentaram crescimento. Merecendo destaque os
Setores Henry Ford e Cambuci, com 71,1% e 40,4% respectivamente para o período entre os
anos 2005 e 2010. Contudo, como demonstrado pela equipe de análise econômica da
OUCMVC, para o Setor Henry Ford este número deve ser relativizado, em face do pequeno
volume de área construída em termos absolutos. O quadro 5.3.12.3-6 elaborado por esta equipe
e apresentado a seguir representa estas informações.

Quadro 5.3.12.3-6
Crescimento da área construída – uso residencial, 2005 a 2010 por Setores da ADA
Setor
Cambuci
Henry Ford
Ipiranga
Mooca
Parque da Mooca
Vila Carioca
Vila Prudente
Total

2005
282.661
13.807
1.812.248
591.696
1.224.625
255.358
304.575
4.484.970

Uso Residencial
2010
2010/2005
396.903
114.242
23.627
9.820
2.044.756
232.508
678.816
87.120
1.236.498
11.873
250.073
-5.285
326.288
21.713
4.956.961
471.991

%
40,4
71,1
12,8
14,7
1,0
-2,1
7,1
10,5

Fonte: TPCL, SMDU/DIPRO. Elaboração própria da equipe de análise econômica da OUCMVC.

Já no que se refere ao número de lançamentos imobiliários na ADA desta Operação Urbana,
dados disponibilizados pela equipe de análise econômica, baseada na pesquisa desenvolvida
pelo SECOVI/SP para a região de estudo, apontou para o predomínio de imóveis residenciais no
período de análise - 2009 a 2012, conforme tabela 5.3.12.3-3, a seguir.
Tabela 5.3.12.3-3
Lançamentos Imobiliários na ADA – 2009 a 2012
Setor
Cambuci
Mooca
Ipiranga

Comercial

1 dorm
0
2
4

3
1
1

Residencial
2 dorms
3 dorms
1
1
6
10
5
2

4 dorms
0
0
1

Total
5
19
13
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Setor
Parque
da
Mooca
Vila Prudente
Henry Ford
Vila Carioca
Total

Comercial

Residencial
2 dorms
3 dorms

1 dorm

Total

4 dorms

0

1

3

4

7

15

0
0
0
6

0
0
0
6

1
0
0
16

0
0
0
17

0
0
0
8

1
0
0
53

Fonte: Elaboração própria da equipe de análise econômica da OUCMVC – adaptado.

Esses lançamentos compreendem 5.154 unidades, dentre as quais 1.021 se referem a unidades
comerciais e 4.133 a residenciais. Observa-se, a partir dos números disponibilizados na tabela,
que os Setores Henry Ford e Vila Carioca não apresentaram lançamentos imobiliários para o
período analisado (2009 a 2012), portanto com o mercado imobiliário restrito a transações
locais.
Nota-se que os Setores Mooca, Ipiranga e Parque da Mooca destacam-se pelo grande número
de lançamentos no período analisado, com 19, 13 e 15 respectivamente. Os dois primeiros
concentram também lançamentos comerciais, sendo, portanto, os únicos Setores em que os
mesmos ocorreram nos últimos 4 anos.
No Setor Parque da Mooca, o destaque fica com os lançamentos residenciais de 4 dormitórios
(7 do total de 15), direcionados portanto, a um público com alto padrão de renda.
No que se refere às características dos lançamentos imobiliários e aos valores praticados por
tipologia, o quadro a seguir elaborado pela equipe de análise econômica da OUCMVC,
demonstra a situação desses lançamentos, por ano.
Quadro 5.3.12.3-7
Valores Unitários e Características dos Imóveis Lançados na ADA – período 2009 a 2012
Ano

2012

2011

2010

2009

Área útil (m2)

Tipologia
Residencial
NãoResidencial
Residencial
NãoResidencial
Residencial
NãoResidencial
Residencial
NãoResidencial

V.U. (R$/m2 A.útil – atualizados
2012, INCC).
Médio
Mínimo
Máximo
7.008,62
6.335,71
7.810,89

Média
86,05

Mínima
56,00

Máxima
122,87

-

-

-

-

-

-

58,20

32,46

86,03

5.502,80

3.213,82

7.453,82

66,62

31,33

175,83

9.215,51

8.047,85

10.209,15

136,09

33,71

322,50

6.033,29

2.903,58

8.747,02

36,30

31,50

40,22

7.637,75

7.178,53

8.721,27

115,60

52,73

250,00

4.815,79

3.267,20

7.494,65

-

-

-

-

-

-

Fonte: Elaboração própria da equipe de análise econômica da OUCMVC.

Durante os trabalhos de campo realizados no mês de agosto de 2012 buscou-se também
identificar em loco, a dinâmica do mercado imobiliário na ADA desta Operação Urbana, de forma
a confirmar as informações obtidas por dados secundários. Assim, a seguir serão apresentados
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alguns empreendimentos verificados durante o caminhamento na área de estudo, como forma
de complementação da análise até aqui realizada.
Em relação a esses empreendimentos, embora alguns ainda não possam ser considerados
lançamentos imobiliários, por não terem suas obras iniciadas, ou encontrarem-se em distintas
fases de execução, a verificação da presença dos mesmos permite compreender a dinâmica do
mercado imobiliário na região de estudo, como por exemplo, identificando tipos de imóveis e
suas áreas prioritárias de implantação.
No mês de agosto de 2012, alguns estavam na fase intermediária de construção, outros na fase
final de acabamento e outros prestes a ser entregues aos novos moradores. Ressalta-se
apenas, que não foi possível identificar 100% dos lançamentos existentes nesta ADA, ação que
demandaria esforços desnecessários para este momento de análise da Operação Urbana
Consorciada Mooca – Vila Carioca e até fugiria do objetivo deste item do EIA-RIMA, que trata de
apontar a dinâmica e as potencialidades do mercado imobiliário e não de um levantamento
fidedigno de todos os lançamentos existentes em um determinado recorte territorial.
Assim, no Setor Cambuci, durante os trabalhos de campo, foram avistados dois
empreendimentos residenciais verticais ainda em fase de construção, o primeiro situado na rua
Freire da Silva ofertará apartamentos de 1 dormitório, enquanto o outro, localizado na esquina
da rua Da. Ana Nery, com a av. do Estado compreenderá apartamentos de 2 e 3 dormitórios,
conforme fotos apresentadas a seguir.

Foto 5.3.12.3-1: Futuro lançamento residencial vertical, Joy
Cambuci, apartamentos de 1 dormitório, rua Freira da Silva,
Setor Cambuci.

Foto 5.3.12.3-2: Futuro lançamento residencial vertical,
Contemplare Idealle Condomínio Clube, apartamentos de 2 e 3
dormitórios, confluência da av. do Estado com rua Da. Ana
Nery, Setor Cambuci.

No Setor Ipiranga foram avistados quatro empreendimentos imobiliários, dos quais apenas um
encontra-se em fase adiantada de construção, este situado na Rua Bom Pastor. Dentre esses
futuros lançamentos, somente um se refere a edifício residencial, localizado na esquina das ruas
D. Luis Lazagna e Vicente da Costa.
Os outros três empreendimentos serão destinados a salas e conjuntos comerciais, em um deles
ainda não havia informações disponíveis sobre o tipo de imóvel a ser oferecido (rua do
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Manifesto), os outros dois se referem a salas comerciais com mais de 30 m², sendo que em um
deles, poderá compreender até 380 m², conforme divulgação preliminar disponível.
A posse dessas informações vai ao encontro dos dados disponibilizados pelo SECOVI/SP
demonstrados anteriormente, mencionando que o Setor Ipiranga tem atraído investimentos em
lançamentos comerciais nos últimos quatro anos e ao que tudo indica, por esses três novos
empreendimentos, há a tendência da continuidade desta ação.

Foto 5.3.12.3-3: Futuro empreendimento residencial vertical,
Artisan Ipiranga, apartamentos de 4 dormitórios, esquina das
ruas D. Luis Lazagna e Vicente da Costa, Setor Ipiranga.

Foto 5.3.12.3-4: Futuro empreendimento comercial, rua do
Manifesto, Setor Ipiranga.

Foto 5.3.12.3-5: Futuro lançamento comercial vertical, Ipiranga
One, salas de 32 a 40 metros², rua Bom Pastor, Setor Ipiranga.

Foto 5.3.12.3-6: Futuro empreendimento comercial vertical,
Atelier Ipiranga, salas de 31 a 380 metros², rua Bom Pastor,
esquina com Ribeiro do Amaral, Setor Ipiranga.

Para o Setor Mooca, os trabalhos de campo permitiram identificar três empreendimentos
imobiliários, sendo que apenas um está efetivamente em implantação (rua Marina Crespi). Nos
outros dois, as obras ainda não foram iniciadas, rua Orvile Derby, em frente ao Largo São
Rafael, futuro lançamento de 3 dormitórios e; rua Borges de Figueiredo, apartamentos de 2, 3 e
4 dormitórios. As fotos a seguir apresentam esses empreendimentos.
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Foto 5.3.12.3-7: Futuro lançamento residencial vertical,
Absoluto Mooca, apartamentos de 3 dormitórios, rua Marina
Crespi, Setor Mooca.

Foto 5.3.12.3-8: Futuro empreendimento residencial vertical,
Família Mooca, apartamentos de 3 dormitórios, rua Orvile
Derby, em frente ao Largo São Rafael, Setor Mooca.

Foto 5.3.12.3-9: Futuro empreendimento residencial vertical,
apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios, rua Borges de Figueiredo,
Setor Mooca.

Foto 5.3.12.3-10: Futuro lançamento residencial vertical,
Verone Family Club, apartamentos de 3 dormitórios, rua Celso
de Azevedo Marques, Setor Parque da Mooca.

Já no Setor Parque da Mooca, apenas um empreendimento residencial vertical foi avistado,
trata-se de edificação de apartamentos de 3 dormitórios, em fase de construção, situado na rua
Celso de Azevedo Marques.
Nos Setores Vila Carioca, Henry Ford e Vila Prudente não se observou a presença de
empreendimentos ou lançamentos imobiliários, informação esta que vai ao encontro dos dados
disponibilizados pelo SECOVI/SP, que no intervalo compreendido entre 2009 e 2012 só apontou
um lançamento imobiliário para o Setor Vila Prudente e para os outros dois, nenhum
lançamento, tendência, portanto, confirmada em trabalho de campo.
Deve-se, contudo reforçar, que embora o caminhamento de campo realizado nos sete Setores
componentes da ADA deste empreendimento tenha buscado abarcar a maior parte das vias
inseridas no polígono da ADA, não foi realizado uma varredura em todas as ruas ali inseridas,
portanto, podem haver novos empreendimentos em implantação ou em fase de lançamento que
não tenham sido avistados neste período de estudos.
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5. 3.13

Sistema Viário, Trânsito e Circulação

Neste item são apresentadas as informações que compõem a linha base de infraestrutura, de
oferta e de demanda de transporte da área de estudo da OUC Mooca-Vila Carioca. São
apresentadas informações referentes ao sistema viário, oferta de sistemas de transporte
coletivo, linhas de desejo de viagens, distribuição espacial de viagens, aspectos de mobilidade e
de segurança entre outros.
O objetivo principal do presente diagnóstico é apresentar as principais características dos
sistemas de transporte da área da OUC para posteriormente, na fase de prognóstico poder
realizar inferências sobre as novas demandas adicionais decorrentes da estratégia do plano
urbanístico da OUC. Eventuais adensamentos ocupacionais poderão alterar o padrão de
mobilidade da região e aumentar e as restrições e gargalos físicos da rede viária.
Foram utilizadas bases de informações de fontes secundárias, e resultados dos processos de
modelagem de transportes realizados anteriormente para propósitos de estudos de tráfego e de
transportes públicos na Região Metropolitana de São Paulo RMSP. Complementarmente foram
realizadas contagens de tráfego nos principais componentes da rede viária para atualização dos
dados de volumes de tráfego e para determinação dos padrões de viagens que atravessas a
área da OUC. A partir das informações das contagens de tráfego é possível estimar o Nível de
Serviço de Tráfego nos postos de contagens e estimar o número de viagens que atravessam a
área da OUC Mooca Vila Carioca.
Dois aspectos chave são identificados na linha base de transportes. O primeiro aspecto
relevante se refere à ampla oferta de sistemas de transporte coletivo estrutural de média e alta
capacidade somado à ampla cobertura espacial dos sistemas de transporte coletivo por ônibus.
Na área da OUC está localizada a Estação Tamanduateí, um dos Terminais Chave de
integração do sistema estrutural de transporte coletivo previsto pelo Plano Integrado de
Transporte Urbano (PITU 2025) que configura o instrumento de planejamento estratégico de
transporte da RMSP. O segundo aspecto relevante se refere à característica da rede viária da
área da OUC sobre a qual é relevante o número de viagens de passagem através da mesma.
Em diversos pontos da rede viária já são observados níveis de serviço de tráfego precários com
demanda próxima ao padrão de saturação em períodos de pico.
Primeiramente, nesta introdução é apresentado um panorama geral do setor de transporte da
área da OUC descrevendo os principais aspectos dos sistemas de transportes coletivos, do
sistema viário, dos padrões de viagens e das condições de tráfego e de segurança dentro da
área da OUC. Os aspectos contemplados nessa introdução são os seguintes:






Oferta de Sistemas de Transporte Coletivo
Configuração do Sistema Viário
Padrões de Viagens
Tráfego
Acessibilidade para pedestres
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Segurança no Trânsito
Transporte de cargas

 Oferta de Sistemas de Transporte Coletivo
A área da OUC Mooca – Vila Carioca, localizada em região próxima à área central da cidade de
São Paulo, é dotada de ampla oferta de sistemas e de infraestrutura de transporte envolvendo
todas as hierarquias de transporte coletivo da Região Metropolitana de São Paulo conforme
sintetizado no Quadro 5.3.13-1, a seguir.
Quadro 5.3.13-1
Síntese da Oferta de Sistemas de Transporte Coletivo na Área da OUC Mooca – Vila Carioca
Hierarquia

Sistemas de transporte
coletivo de hierarquia
estrutural metropolitana

Sistema
Sistema
metropolitano

ferroviário

Sistema metroviário

Corredor exclusivo de
Sistema Municipal de
ônibus
de
média
Média Capacidade
capacidade
Sistema Metropolitano
de ônibus
Sistema Municipal de
ônibus

Linhas de
EMTU
Linhas de
SPTrans

ônibus

da

ônibus

da

Linha/atendimento
(Linha 10 – Turquesa da
CPTM) com três Estações
(Tamanduateí,
Ipiranga,
e
Mooca) na área da OUC
Linha 2 Verde do Metrô de São
Paulo com duas Estações
(Sacomã e Tamanduateí) na
área da OUC
Expresso Tiradentes, composto
por corredor de ônibus em via
exclusiva
elevada
com
integração no Terminal Sacomã
junto à Estação Sacomã do
Metrô.
36 linhas oferecem atendimento
na área da OUC
135 linhas de ônibus oferecem
atendimento na área da OUC

Além da infraestrutura existente de transporte coletivo com ampla capacidade a OUC Mooca
Vila Carioca conta com a proximidade de outros componentes da rede de transporte público
estrutural da RMSP(Linha 3 – Vemelha do Metrô, e demais linhas do sistema de trens
metropolitanos integrados na Estação Brás) caracterizando a área da OUC com ampla oferta de
transporte coletivo e com cobertura geográfica de âmbito urbano e metropolitano.
Outros projetos colocalizados de sistemas de transportes metroferroviários estão em fase de
planejamento ou implantação e deverão aumentar ainda mais a oferta de transporte coletivo na
região da OUC. Destacam-se os seguintes:
 Expresso ABC (sistema expresso de trem metropolitano junto à linha 10 Turquesa da
CPTM);
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 Linha 15 Prata do Metrô (sistema em monotrilho que integrado ao Corredor de ônibus do
Expresso Tiradentes deverá fazer a conexão da área central com a zona leste da cidade
até o bairro Cidade Tiradentes passando por Vila Prudente, Oratório e São Mateus);
 Extensão da Linha 2 Verde do Metrô até Penha e conexão com Linha 3 Vermelha e com
a rede da CPTM. Essa extensão é um, projeto do Metrô de São Paulo que possui
aproximadamente 13,5 km de extensão e 12 estações (a partir da Estação Orfanato); o
início será na integração com a Linha 2 - Verde e o Monotrilho Linha 15 - Prata, ambos
na Estação Vila Prudente. O término da linha será na futura Estação Dutra;
 Linha 6 Laranja, cuja primeira fase faz uma ligação entre a região nordeste da cidade
(Brasilândia) até a região central (São Joaquim conexão com a Linha Azul) e na segunda
fase, passará na área da OUC indo até Cidade Líder na Zona Leste.

 Sistema Viário
O sistema viário é composto, em síntese, por tipologias viárias de hierarquias distintas. Com
relação às hierarquias viárias de acesso local, na maior parte da área da OUC localizada a
sudeste da Linha 10 da CPTM, o sistema viário é composto por uma rede em forma de grid
retangular uniforme com quarteirões retangulares e vias de hierarquia local e arterial.
Na região à nordeste da Linha 10 da CPTM, a configuração viária é diferente, irregular, e em
grande parte ocupada por grandes áreas de galpões.
Com relação às vias de hierarquia superior, a rede da OUC apresenta componentes estruturais
da rede viária municipal com vias de hierarquia expressa/troncal como é o caso da avenida do
Estado, avenida Prof. Ignácio de Anhaia Melo; e a avenida Juntas Provisórias. A rede tem
dispositivos complexos de conexão e transposição (Obras de Arte Especiais).
Um aspecto limitante da mobilidade de âmbito local é a existência de duas barreiras físicas que
determinam a divisão longitudinal da área da OUC em duas áreas de proporções semelhantes:
(i) a barreira física urbana configurada pela ferrovia da Linha 10 – Turquesada CPTM; e (ii) a
barreira física longitudinal definida pelo rio Tamanduateí. A transposição dessas barreiras físicas
é feita pelos seguintes dispositivos viários:


Viaduto Alcântara Machado;



Viaduto Prof. Alberto Mesquita de Camargo;



Viaduto São Carlos;



Viaduto Pacheco Chaves; e



Viaduto Grande São Paulo.
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Os mapas MSE-OUCMVC-16, MSE-OUCMVC-17 e MSE-OUCMVC-18 ilustram as principais
vias e sistemas de transporte coletivo de média e de grande capacidade localizados na AID e na
área da OUC Mooca Vila Carioca e também a configuração geral do sistema viário.
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 Padrões de Viagens
O sistema viário da área da OUC é intensamente utilizado para propósitos de viagens que
passam através da área (viagens com origem e destino fora da área da OUC) e apresenta
diversos pontos de saturação de capacidade de tráfego nos períodos de pico de demanda. Parte
relevante dos fluxos entre a região central da cidade e a zona leste passam pela área da OUC.
A matriz origem destino do Metrô de 2007, projetada para o ano 2010, demonstra que na hora
de pico da manhã são realizadas 15.217 viagens de automóveis com destino na área (viagens
externas atraídas à área da OUC); 6.814 viagens com origem na área (viagens externas
produzidas pela área da OUC); e 1.485 viagens internas à área da OUC.
Assim, na hora pico da manhã (HPM) são realizadas 23.516 viagens de automóveis das quais
65% são viagens atraídas à área da OUC; 29% são viagens produzidas na área da OUC; e
apenas 6% são viagens internas. O predomínio de viagens atraídas e o menor percentual das
viagens pendulares geradas na área da OUC são decorrentes dos padrões de atividades onde
não predomina o uso residencial.
 Tráfego
A análise de capacidade de tráfego da rede viária da área da OUC Mooca-Vila Carioca foi
realizada a partir da determinação do Nível de Serviço de Tráfego na hora pico de demanda do
período da manhã expresso pela relação Volume de Tráfego/Capacidade (V/C).
Os resultados indicam que entre os principais eixos viários analisados, compondo uma rede de
120 km de extensão, 13% de rede viária encontra-se em Nível de Serviço NS=E ou NS=F,
correspondendo a uma extensão total de 15,5 km de vias congestionadas no período de pico de
demanda da manhã. Os 87% restantes da rede se encontram nos Níveis de Serviço entre A e D.
 Acessibilidade para pedestres
A acessibilidade para pedestres na área da OUC Mooca-Vila Carioca foi analisada
primeiramente a partir da elaboração de mapas de curvas isócronas de viagens a pé (curvas de
pontos cujo acesso a partir de um determinado ponto de origem implica no mesmo tempo de
viagem).
Os pontos de origem das curvas isócronas foram selecionados a partir de locais específicos da
rede viária em que há possibilidade de cruzar as barreiras físicas existentes na área, com
destaque para a ferrovia da CPTM (linha 10 – Turquesa) e nos principais cruzamentos da Av.
do Estado.
A análise das curvas isócronas de viagens a pé indicam que a partir dos componentes viários
indicados acima, o tempo de travessia transversal da área da OUC é da ordem de 25 minutos.
 Segurança no Trânsito
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A linha base referente à segurança é apresentada a partir de dados de segurança no trânsito
disponibilizados pela área de documentação CEDOC da CET (Acidentes de Trânsito fatais –
CET – Relatório Anual 2011) apresentam informações agregadas até o período de 2011. Os
dados mesmo que agregados segundo subprefeituras indicam a alta incidência de acidentes
fatais na área da OUC, assim como a participação de três eixos viários (avenida Prof. Luiz
Ignácio Anhaia Mello, avenida do Estado, e avenida Pres. Tancredo Neves) na lista das 50 vias
da capital com maior incidência de acidentes fatais.
 Transporte de Cargas
Com relação ao transporte de cargas dois aspectos relevantes são associados à área da OUC:
(i) a presença de atividades envolvendo logística na área da OUC; e (ii) as atividades da
Concessionária MRS no entorno da Linha 10 – Turquesa da CPTM na região da Mooca/
Ipiranga. O futuro Ferroanel permitirá retirar da rede de trens metropolitanos a maioria das
operações de carga realizadas compartilhando vias da CPTM. Todavia ainda serão mantidas
operações de cargas dentro da rede metropolitana e o pátio da Mooca, onde são realizadas
operações da concessionária ferroviária MRS poderá ainda manter operações de cargas. Na
faixa de domínio onde passa a Linha 10 Turquesa da CPTM existe o projeto denominado
“Segregação Sudeste” que inclui a construção de uma linha dedicada ao transporte de cargas
eliminando os problemas decorrentes do compartilhamento de vias com a CPTM.

5.3.13.1

Sistemas de Transporte

Coletivo

Nesta Seção é feita a descrição sintetizada dos sistemas de transportes coletivos que atendem
a área da OUC. Primeiramente é feita uma breve apresentação sobre o plano estratégico de
transportes coletivos da RMSP de forma a pontuar a inserção da área da OUC nos projetos de
rede estrutural de transportes da RMSP dando destaque para a importância estratégica da
Estação Tamanduateí.

 Inserção da Área da OUC nos Eixos Estruturais de Transportes Estabelecidos no
PITU 2025
O Plano Integrado de Transporte Urbano PITU é o instrumento de planejamento estratégico da
Secretaria de Transportes Metropolitano a partir do qual são consagradas as estratégias de rede
de transporte estrutural da RMSP. As estratégias estabelecidas no âmbito do PITU determinam
as redes modais de sistemas de transporte estrutural de passageiros envolvendo sistemas de
trens metropolitanos, Metrô e sistemas de ônibus metropolitanos. Em síntese essas estratégias
definem os investimentos prioritários do setor de transporte urbano da RMSP.
Complementarmente o PITU também estabelece as estratégias de rede estrutural viária através
do denominado Sistema Integrado de Vias de Interesse Metropolitano (SIVIM).
Cabe notar, para propósitos de diagnóstico e prognóstico do setor de transportes da área da
OUC Mooca Vila carioca, que o PITU estabelece o conceito (ou estratégia) de rede estrutural
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interligada pelos denominados Terminais Chave. Esses Terminais têm a função de interligar e
integrar eixos de transporte de média e alta capacidade, configurados por tecnologias de Trens
Metropolitanos; Trens Metropolitanos Expressos; Linhas de Metrô; Linhas de Trens Regionais;
Linhas de ônibus Metropolitanos; Linhas/Corredores Expressas de ônibus Metropolitanos; e os
denominados Corredores Urbanísticos. De acordo com o PITU 2025, os denominados
Corredores Urbanísticos configuram novo conceito de conexão estrutural de transporte a serem
implantados na RMSP e são caracterizado a partir dos seguintes aspectos teóricos:






Eixos de transporte com capacidade intermediária entre os “trilhos pesados” e os “passa
rápido” sem ultrapassagem;
Estruturas de transporte com estabilidade (não removíveis com facilidade) e continuidade
(temporal) de desempenho superior;
Tecnologicamente modernos;
Faixa mínima ocupada na seção transversal da via pública;
Conectando-se, sempre que possível, com a rede de “trilhos pesados” nos chamados
“terminais-chave”.

A área da OUC Mooca Vila Carioca se insere na rede estrutural do PITU não somente pela
presença de importantes eixos estruturais de transporte coletivo da alta e média capacidade
(existentes e projetados conforme descrito na presente Seção) mas principalmente pela função
do denominado Terminal Chave Tamanduateí. De fato o PITU estabelece cinco Terminais
Chave Principais e dez Terminais Chave de Integração, os quais estão descritos a seguir:

 Terminais Chave Principais: Tamanduateí, Tatuapé, Tucuruvi, Lapa, Pinheiros, Santo
Amaro e Jabaquara

 Terminais Chave Integração:

S. Bernardo; Santo André; São Mateus; Itaquera;
Suzano/Poá; Guarulhos; Tietê; Osasco; Taboão; e Capão Redondo.

O mapa da Figura 5.3.13.1-1 apresentado a seguir ilustra a localização esquemática dos
Corredores Urbanísticos e os Terminais Chave entre os quais se destaca o Terminal
Tamanduateí, localizado dentro da área da OUC e que atualmente estabelece as integrações da
Linha 10 Turquesa da CPTM e da Linha 2 Verde do Metro.
Cabe notar que o PITU é configurado como um processo dinâmico de planejamento de maneira
que as estratégias são permanentemente revisadas e se necessário reformuladas.
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Fonte: PITU
Figura 5.3.13.1-1: Terminais Chave e Corredores Urbanísticos Planejados no Âmbito do PITU
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 Sistemas de Transporte da Área de Influência da OUC Mooca Vila Carioca
A área da OUC Mooca – Vila carioca é atendida por sistemas de transportes coletivos de todas
as hierarquias de transporte da RMSP conforme indicado a seguir.


Trem metropolitano:
o Linha 10 Turquesa da CPTM
o Expresso ABC (em fase de projeto/estudos)



Metrô:
o Linha 2 Verde do Metrô
o Monotrilho da Linha 2 do Metrô (em fase de projeto/estudos)
o Extensão da Linha 2 Verde (Tiquatira e Penha)
o Linha 18 Bronze do Metrô (em fase de projeto/estudos)



Sistemas de ônibus da rede municipal:
o Sistema de Média Capacidade - Expresso Tiradentes
o Linhas de ônibus Municipais SPTrans



Sistemas de ônibus da rede metropolitana

A seguir é feita uma breve descrição dos sistemas citados anteriormente na área da OUC.

 SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
O sistema de trens metropolitanos da RMSP sob gestão da CPTM é objeto do Programa de
Modernização da CPTM que atualmente transporta mais de 2,6 milhões de passageiros por dia.
A configuração atual do sistema está próxima da capacidade de operação e requer medidas de
modernização de sistemas de controle operacional, renovação de frota, reestruturação de linhas
e estações e principalmente, oferecer serviços com menores intervalos entre composições,
buscando se aproximar da operação tipo metroviária com headways de 2 a 3 minutos. A área da
OUC é atravessada pela Linha 10 Turquesa da CPTM, parte da antiga ferrovia Santos - Jundiaí.

 Linha 10 Turquesa da CPTM
A ADA é atravessada longitudinalmente (no sentido norte-sul) pela Linha 10 Turquesa do
sistema de trens metropolitanos da CPTM. Três estações desse sistema estão localizadas na
ADA, Estações Tamanduateí, Ipiranga e Mooca ( ver quadro abaixo). A linha 10 – Turquesa
transporta em média 366.000 passageiros por dia útil, tem 34,9 km de extensão e faz a ligação
entre a região sudeste da RMSP e o centro da capital com as seguintes Estações: Brás, Mooca,
Ipiranga, Tamanduateí, São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino, Pref.Celso Daniel (Santo
André), Capuava, Mauá, Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Na tabela a seguir
são apresentadas as características das Estações da Linha 10.
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Quadro 5.3.13.1-1
Estações da Linha 10 Turquesa na ADA da OUC Mooca – Vila Carioca

Estação Tamanduateí
Rua Vemag, 1000, Ipiranga
Integração com Linha 2 Verde do Metrô

Estação Ipiranga
Av. Presidente Wilson, 3473, Ipiranga

Estação Mooca
Av. Presidente Wilson, 483, Mooca

Fonte: site da CPTM

 Linha de Trem Metropolitano previstas para Ser Implantada na Linha 10

 Expresso ABC
A CPTM prevê a implantação de um serviço expresso que será implantado na faixa de domínio
da Linha 10 Turquesa Expresso ABC, de acordo com o projeto, atenderá seis estações: Luz
(integração com as linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM, Linha 1-Azul e 4-Amarela do Metrô);
Brás (integração com as linhas 10-Turquesa 'parador', 11-Coral, 12-Safira e a futura 13-Jade,
além da Linha 3-Vermelha do Metrô); Tamanduateí (integração com a Linha 2-Verde e a futura
Linha 18-Bronze, ambas do Metrô); São Caetano, Santo André (acesso ao corredor EMTU) e
terminal Mauá. Com poucas paradas e intervalos médios de 3 ou 5 minutos, o Expresso ABC
espera atender uma demanda adicional de 200 mil usuários por dia.
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 SISTEMA METRÔVIÁRIO
A rede do Metrô de São Paulo é planejada no âmbito do Plano Integrado de Transporte Urbano
(PITU) segundo dois conjuntos de componentes que formam respectivamente a Rede de
Referência e a Rede Essencial. A primeira é composta pelas cinco Linhas já em operação
indicadas a seguir com extensão total de 88,5 km.





Linha 1 – Azul:
Norte – Sul, Tucuruvi – Jabaquara
Linha 2 – Verde:
Vila Madalena – Tamanduateí
Linha 3 – Vermelha: Leste – Oeste, Barra Funda – Itaquera
Linha 5 - Lilás:
Capão Redondo – Chácara Klabin

A Rede Essencial configura uma expansão dessa rede cuja configuração mais recente definida
no Programa Expansão São Paulo é indicada no Quadro apresentado a seguir.










Linha 1 – Azul:
Linha 2 – Verde:
Linha 3 – Vermelha:
Linha 4 – Amarela:
Linha 5 – Lilás:
Linha 6 – Laranja:
Linha 15 – Branca:
Linha 16 – Prata:
Linha 17 – Ouro:

Norte – Oeste, Tucuruvi – Jabaquara
Vila Madalena – Vila Prudente
Leste – Oeste, Barra Funda – Itaquera
Luz – Vila Sonia
Capão Redondo – Chácara Klabin
Brasilândia – São Joaquim
Vila Prudente – Tiquatira - Dutra
Cachoeirinha – Lapa (Metrô Leve)
São Judas – Congonhas – Morumbi (Metrô Leve)i

As Linhas que interferem diretamente na área da OUC Mooca – Vila Carioca são as a seguintes:
Linha 2 – Verde e Linha 15 – Branca. Outros projetos do Metrô vêm sendo agregados à rede
essencial e têm influência direta na área da OUC: Linha 18 Bronze (ABC-Tamanduateí),
extensão da Linha 6 até Cidade Líder; e monotrilho Expresso Tiradentes (Vila Prudente –
Cidade Tiradentes).

 Sistemas Metroviários com Influência Direta na Área da OUC Mooca Vila carioca


Linha 2 Verde do Metrô

Na Estação Tamanduateí a Linha 10 Turquesa da CPTM se integra com a Linha 2 Verde do
Metrô de São Paulo constituída pelo trecho compreendido entre as estações Vila Madalena e
Vila Prudente (na Av. Prof. Ignácio de Anhaia Melo). A linha que transportou em 2011 em média
428 mil passageiros/dia útil é também chamada de Linha da Paulista, por percorrer a Avenida
Paulista. Na ADA estão localizadas duas Estações: Estação Sacomã, na R. Greefield esquina
com a Rua Agostinho Gomes, e a Estação Tamanduateí na R. Vemag onde ocorre a integração
tarifária e física com a Linha 10 Turquesa da CPTM. A Estação Sacomã integra com o Expresso
Tiradentes e o terminal Sacomã da SPTrans, através de uma passarela sobre a rua Bom Pastor.
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Segundo dados do Metrô, a estação Tamanduateí atendeu em 2011 a média diária de 34 mil
passageiros (embarques diários),e a Estação Sacomã atendeu a média de30 mil embarques
diários.
Quadro 5.3.13.1-2
Estações da Linha 2 Verde do Metrô na área da OUC Mooca – Vila Carioca

Estação Sacomã
Interligação com o Expresso
Tiradentes no Terminal Sacomã.

Estação Tamanduateí
Integrada com a Estação
Tamanduateí da Linha 10Turquesa da CPTM através de
mezanino comum às duas
estações

Capacidade: 33.118
passageiros/hora/pico.
Área Construída: 21.674,00 m²
Fonte: site do Metrô



Monotrilho da Linha 2 do Metrô (projetada)

A Linha 2 Verde do Metrô será um prolongamento do Expresso Tiradentes que consiste em um
corredor elevado de ônibus ligando o Parque D. Pedro ao Terminal de ônibus do Sacomã . Terá
uma extensão por meio de sistema monotrilho conhecida como Expresso Tiradentes com
extensão de 24,6Km, 17 estações e capacidade de transportar 48 mil passageiros por
hora/sentido. Usualmente, o sistema Monotrilho pode levar até 20 mil passageiros/hora. O
referido monotrilho fará a conexão da Vila Prudente com Cidade Tiradentes no extremo leste da
cidade, passando pelas seguintes estações: Vila Prudente Oratório, São Lucas,Camilo
Haddad,Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus,
Iguatemi, Jequiriçá, Jacú-Pêssego, Érico Semer, Márcio Beck, Cidade Tiradentes, e Hospital
Cidade Tiradentes.


Extensão da Linha 2 Verde (projetada)
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A outra extensão da Linha 2 Verde do Metrô também terá início na Estação Vila Prudente e
permitirá conexão com a Linha 3 Vermelha na Estação Penha e com a Linha 12 da CPTM na
Estação Tiquatira. Esse prolongamento vem sendo estudado para configurar a futura Linha 15 –
Branca, com extensão aproximada de 13,5 km saindo da Vila Prudente e indo até a futura
Estação Dutra passando pelas seguintes estações que permite integração com outros sistemas:
Vila Prudente (acesso á Linha 2-Verde); Anália Franco (acesso á Linha 6-Laranja); Penha
(acesso á Linha 3-Vermelha); Tiquatira (acesso à Linha 12 CPTM).


Linha 6 Laranja do Metrô (projetada)

O projeto da Linha 6 – Laranja estabelece uma ligação entre uma região ao norte do Rio Tietê
com a região central da cidade, ligando a Região Noroeste da cidade de São Paulo (Estação
Brasilândia) ao Centro Expandido da cidade (Estação São Joaquim), é parte integrante da rede
Essencial do Metrô. Em uma segunda fase será estendida até a zona leste em Cidade Líder
tendo uma integração com a Linha 10 – Turquesa na Estação São Carlos dentro da área da
OUC.


Linha 18 Bronze do Metrô (projetada)

A Linha 18-Bronze do Metrô SP terá 20 Km em via elevada com 16 estações. Terá início da
Estação Tamanduateí e chegará até a Futura Estação Estrada dos Alvarengas em São
Bernardo do Campo, região do ABC.
 SISTEMAS DE ONIBUS MUNICIPAL (SPTRANS)

 Sistema de Média Capacidade - Expresso Tiradentes
O Expresso Tiradentes é um corredor exclusivo de ônibus. O primeiro trecho de 8 km,
inaugurado em 09/03/2007 pela Prefeitura de São Paulo, liga o Terminal Sacomã à Estação
Mercado, no Parque D. Pedro II, centro de São Paulo. Os ônibus circulam a cada três minutos,
em via elevada que segue o mesmo trajeto das Avenidas das Juntas Provisórias e do Estado.
Um ramal do Expresso Tiradentes sai da avenida do Estado e segue pela avenida Prof. Ignácio
de Anhaia Melo integrando com o futuro Monotrilho da Linha 2 do Metrô.
A seguir são apresentados a figura do traçado esquemático do Expresso Tiradentes e os
quadros indicando as linhas dos sistemas de ônibus municipal e metropolitano integradas no
Terminal Sacomã.
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Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br
Figura 5.3.13.1-2 - Traçado esquemático do Expresso Tiradentes

Quadro 5.3.13.1-3
Linhas Municipais Integradas no Terminal Sacomã (Total de linhas: 31)
Código
476A
477A
478P
5020/10
5021/10
5029/10
5030/10
5032/10
5032/21
5033/10
5034/10
5034/31
5035/10
5036/10
5038/10
5039/10
5101/10
5102/10
5103/10
5103/21
5104/10
5105/10
5107/10
513L/10
514T/10
5703
5705/10
5705/31
571T/10
574J
575C

Linha SPTrans
Terminal Santo Amaro - Ipiranga Imediações
CEASA - Sacomã Imediações
Pompéia - Sacomã Imediações
Hospital Heliópolis - Terminal Sacomã 2
Água Funda - Terminal Sacomã 2
Jardim Patente - Terminal Sacomã 2
Jardim Maria Estela - Terminal Sacomã 1
Vila Arapuá - Terminal Sacomã 4
Vila Arapuã - Terminal Sacomã 3
Vila Brasilina - Terminal Sacomã 2
Vila Livieiro - Terminal Sacomã 1
Vila Livieiro - Terminal Sacomã 1
Terminal Sacomã - Vila Arapuá 4
Jardim Celeste - Terminal Sacomã 2
Parque Bristol - Terminal Sacomã 1
Terminal Sacomã - Zoológico 1
Terminal Sacomã - Parque Dom Pedro II (noturna) 2
Terminal Sacomã - Terminal Amaral Gurgel (noturna) 1
Terminal Sacomã – Moema 4
Terminal Sacomã - Metrô Santa Cruz 3
Terminal Sacomã – Praça da República 3
Terminal Sacomã – Terminal Mercado Municipal Plat. Elevada
Terminal Sacomã – Terminal Correio 4
Terminal Sacomã – Penha 1
Terminal Sacomã - Jardim Itápolis 2
Metrô Imigrantes - Clube Atlético Ipiranga Imediações
Terminal Sacomã - Metrô Vila Mariana 1
Terminal Sacomã - Metrô Vergueiro 1
Terminal Sacomã - Terminal Rodoviário Tietê 1
Metrô São Judas - Terminal Vila Carrão Imediações
Metrô Conceição - Vila Matias Imediações
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Quadro 5.3.13.1-4
Linhas Metropolitanas Integradas no Terminal Sacomã (Total de linhas: 21)
Código
004
006
008
018
018
063
063
066
123
152
152
153
154
158
158
160
160
212
236
268
431

Linha EMTU
SBC (Pq. Alvarenga) - SP (Glicério) via SBC (Jd. Laura)
SBC (Jd.Nazareth) – SP (Glicério) via SBC (Paulicéia)
SCS (Nova Gerti) - SP (Pq. D. Pedro II)
Santo André (Príncipe de Gales) – SP (Pq. D. Pedro II)
DV1 Santo André (Príncipe de Gales) – SP (Pq. D. Pedro II), via Fundação Santo André
Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista)- SP (Glicério), via Rib.Pires(Jd.Santa Luzia)
EX1 Rio Grande da Serra (Santa Tereza) - SP (Glicério)
Santo André (Jd. Las Vegas) – SP (Metrô Luz), via.Santo.André (Jd. Alvorada)
SCS (Terminal Rodoviário Nicolau Delic Mod.2) – SP (Pq. D. Pedro II) via.SP(S.J.Clímaco)
SBC (Jd. Brasilândia) – SP (Glicério), via.Rodovia.Anchieta e Vila.Euro
EX1 SBC (Jd. Brasilândia) – SP (Glicério), via.Rodovia.Anchieta
SBC (Conj.Terra Nova II) – SP (Glicério), via SBC ( Av. Sen.Vergueiro)
SBC (Jd.Nazareth) – SP (Glicério) via SBC (Rudge Ramos)
Mauá (Jd. Zaíra) - SP (Glicério)
EX1 Mauá (Jd. Zaíra) - SP (Glicério)
Mauá (Jd.Adelina) – SP (Glicério), via Mauá (Itapark)
EX2 Mauá (Jd.Adelina) – SP (Glicério), via Mauá (Itapark)
SP (Eldorado) – SP (Glicério), via.Diadema (Serraria e Jd. Campanário)
Diadema (T.M. Piraporinha) – SP (Glicério), via.Nogueira/Jd.Canhema
SCS (Terminal Rodoviário Nicolau Delic) – SP Merô Santa Cruz, via São João Clímaco
SBC (Jd. Las Palmas) – SP (Glicério)

 Linhas de Ônibus Municipais SPTrans
Na área da OUC existem atendimentos de 135 linhas de ônibus municipais da SPTrans. A
Figura 5.3.13.1-3 ilustra a rede das linhas de ônibus municipais dentro da área da OUC e a
Figura 5.3.13.1-4 ilustra a frequência de atendimentos no período de pico de demanda da
manhã.
A seguir é apresentada a lista das linhas que atendem a área com as respectivas frequências na
hora de pico da manhã (HPM).
Quadro 5.3.13.1-5
Linhas de ônibus municipais que transitam na área da OUC Mooca – Vila Carioca
Código
172U-10
174M-10
208A-10
2100-10
2101-10
2101-41
2127-10
2435-51
2552-32
2678-31
273R-53
274P-10

Linha SPTrans
Cem.Pq.Dos Pinheiros - Mooca
Jd. Brasil - Museu Do Ipiranga
Penha - Term. Pq. D. Pedro II
Term. Vila Carrão - Pca. Da Sé
Pça. Silvio Romero - Pça. Da Sé
Pça. Silvio Romero - Term. Vila Prudente
Jd. Brasil - Metro Liberdade
Term. A. E. Carvalho - Term. Amaral Gurgel
Vila Mara - Term. Pq.D. Pedro II
Oliveirinha - Term. Pq.D. Pedro II
Jardim Robru - Praca Da Se
Penha - Metro Vila Mariana

Frequência ônibus/h
HPM
10
8
15
4
30
30
7
0
10
20
20
15
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Código
3021-10
3024-10
309N-10
309T-42
3112-10
311C-10
3124-10
3129-10
3134-10
3139-10
3139-31
3141-10
3141-51
314J-10
314V-10
3160-10
3161-10
319F-10
3221-10
3222-10
3303-10
3306-10
3306-41
3310-10
3354-10
3390-10
3390-51
3391-10
3391-31
3391-51
3405-10
3406-10
3407-10
3407-41
3409-10
3414-10
3459-10
3459-21
3462-10
3462-41
3539-10
3539-21
3539-31
3539-51
3574-10
3574-31
3574-41
364A-10
3686-10
3686-41

Linha SPTrans
Pq. Bancário - Term. Vila Prudente
Vila Industrial - Term. Vila Prudente
Vila Nova York - Term. Pq. D. Pedro II
Cidade Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Industrial - Metro Belém
Pq. São Lucas - Bom Retiro
Cohab II - Term. Pq. D. Pedro II
Cj.Manoel Da Nóbrega - Pq.D. Pedro II
Shop. Aricanduva - Central Plaza Shop.
Jd. Vila Formosa - Pca Clóvis
Jd. Vila Formosa - Pca. Clóvis
Term. Sao Mateus - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Ester - Term. Pq.D. Pedro II
Santa Madalena - Metro Liberdade
Vila Ema - Metro Liberdade
Term. Vila Prudente - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Colorado - Term. Pq. D. Pedro II
Santa Clara - Estação Da Luz
Pq. Savoy City - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Marilia - Term. Pq. D. Pedro II
Prestes Maia - Term. Pq. D. Pedro II
Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Carmosina - Term. Pq.D. Pedro II
Term. Amaral Gurgel - Cidade Tiradentes (Circular)
Jd. Colonial - Term. Pq. D. Pedro II
Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Santo André - Pq. D. Pedro II
Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II
Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II
Cidade Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Soares - Pq. D. Pedro II
Cohab Juscelino - Term. Pq. D. Pedro II
Inácio Monteiro - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. São Pedro - Term. Pq. D. Pedro II
Inácio Monteiro - Term. Pq.D. Pedro II
Vila Dalila - Term. Pq. D. Pedro II
Itaim Paulista - Term. Pq. D. Pedro II
Cemitério Da Saudade - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Santana - Term. Pq. D. Pedro II
Cid. A. E. Carvalho - Term. Pq.D. Pedro II
Cidade Tiradentes - Term. Pq.D. Pedro II
Term. Cid. Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II
Cidade Tiradentes - Term. Pq.D. Pedro II
Cidade Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Etelvina - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Etelvina - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Taquari - Term. Pq. D. Pedro II
Ipiranga - Shop. C.L.Aricanduva
Jd. Sao Paulo - Term. Pq. D. Pedro II
Guaianazes - Term. Pq. D. Pedro II
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Frequência ônibus/h
HPM
15
15
12
8
6
5
30
12
6
20
20
7
15
5
8
5
12
30
20
15
20
20
20
0
10
7
12
12
10
20
12
12
12
20
20
20
6
8
10
30
15
30
15
20
6
20
30
9
6
30
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Código
3686-43
372F-10
373M-10
373T-10
374T-10
374T-21
375N-10
375V-10
393C-10
393H-10
4031-10
4111-10
4113-10
4115-10
4208-10
4221-10
4222-10
4284-10
4286-10
4288-10
4491-10
4706-10
473T-10
476A-10
476G-10
476G-41
477A-10
477P-10
477U-10
478P-10
478P-31
5019-10
5020-10
5021-10
5028-10
5029-10
5030-10
5032-10
5032-21
5032-22
5033-10
5034-10
5035-10
5036-10
5038-10
5101-10
5102-10
5103-10
5103-21
5104-10

Linha SPTrans
Xv De Novembro - Term. Pq. D. Pedro II
Fac. Sao Judas Tadeu - Metro Bresser
Jd. Guairaca - Shop. Metro Tatuape
Jd. Itapolis - Metro Bresser
Cidade Tiradentes - Metrô Paraíso
Term. Cid.Tiradentes - Museu Do Ipiranga
Metro Bresser - Metro Ana Rosa
Central Plaza-Shop. - Metro Sta Cruz
Term. Amaral Gurgel - Cohab II (Circular)
Terminal Amaral Gurgel - Jd. Sto André
Pq. Santa Madalena - Central Plaza Shop.
Vila Monumento - Pca. Da Republica
Gentil De Moura - Pca. Da República
Shop. Plaza Sul - Pca. Da Republica
Pq. Savoy City - Pca. João Mendes
Jd. Planalto - Term. Pq. D. Pedro II
Pq. Santa Madalena - Pca Joao Mendes
Vila California - Term. Pq. D. Pedro II
Vila Industrial - Pca. Do Correio
Vila Industrial - Term. Pq. D. Pedro II
Zoologico - Term. Pq. D. Pedro II
Jd. Maria Estela II - Metro Vila Mariana
Metro Paraiso - Pq. Sao Jorge
Ipiranga - Terminal Santo Amaro
Jardim Elba - Ibirapuera
Vila Industrial - Metro Ana Rosa
Sacomã - Ceasa
Ipiranga - Rio Pequeno
Heliópolis - Shop. Iguatemi (Circular)
Sacomã - Pompeia
Sacomã - Pompeia
Alto Da Mooca - Est. Transf. Ana Neri
Hospital Heliopolis - Term. Sacomã
Agua Funda - Term. Sacomã
Conj. Hab. Heliopolis - Museu Do Ipiranga
Jd. Patente - Term. Sacomã
Jd. Maria Estela - Term. Sacomã
Vila Arapua - Term. Sacomã
Vila Arapua - Term. Sacomã
Vila Cde. Do Pinhal - Term. Sacomã
Vila Brasilina - Term. Sacomã
Vila Liviero - Term. Sacomã
Vila Arapua - Term. Sacomã
Jd. Celeste - Term. Sacomã
Pq. Bristol - Term. Sacomã
Term. Sacomã - Term. Pq. D. Pedro II
Term. Sacomã - Term. Amaral Gurgel
Term. Sacomã - Moema
Term. Sacomã - Metro Sta. Cruz
Term. Sacomã - Pca Da Republica
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Frequência ônibus/h
HPM
60
4
15
8
7
30
30
12
0
0
6
10
6
10
12
15
8
20
15
12
10
12
15
7
7
15
4
8
12
9
12
30
8
12
10
10
15
8
2
6
12
7
8
12
7
0
0
9
6
9
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Código
5105-10
5107-10
5108-10
513L-10
5140-10
5141-10
5142-10
5143-10
5145-10
5145-41
514T-10
5703-10
5705-10
571T-10
5727-10
573A-10
573H-10
574A-10
574J-10
575A-10
575C-10
874T-10
874T-51

Linha SPTrans
Term. Sacomã - Term. Mercado
Term. Sacomã - Term. Correio
Jd. Celeste - Term. Pq. D. Pedro II
Term. Sacomã - Penha
Jd. Grimaldi - Pca Joao Mendes
Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Pça Do Correio
Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Pq. D. Pedro II
Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Pq. D. Pedro II
Term. Sapopemba/Teotonio Vilela - Pca. Almeida Jr.
Conj. Teotonio Vilela - Pca. Almeida Jr.
Term. Sacomã - Jd. Itapolis
C. A. Ipiranga - Metrô Imigrantes
Term. Sacomã - Metro Vergueiro
Term. Sacomã - Term. Rod. Tiete
Ipiranga - Metro Alto Ipiranga
Metrô Bresser - Vila Alpina
Hosp. Sapopemba - Metro Bresser
Americanópolis - Lgo. ambuci
Metro Conceição - Term. V. Carrão
Div. São Caetano - Shop. Metro Tatuapé
Vila Matias - Metro Conceição
Ipiranga - Lapa
Vila Prudente - Paulista
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Frequência ônibus/h
HPM
2
5
6
9
20
7
7
10
12
20
9
20
12
20
15
8
6
5
5
12
12
9
15

Fonte: SPTrans

A análise das figuras mencionadas acima indica que a excelente cobertura geográfica do
atendimento dos serviços de ônibus municipais na área da OUC.
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Figura 5.3.13.1-3 - Linhas de Ônibus SPTrans
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Figura 5.3.13.1-4 - Frequências das Linhas de ônibus SPTrans

 SISTEMAS DE ONIBUS METROPOLITANO (EMTU)
Na área da OUC existem atendimentos de 36 linhas de ônibus do sistema metropolitano da
Empresa Metropolitana de Transporte Urbano EMTU. A Figura 5.3.13.1-5 ilustra a rede das
linhas de ônibus metropolitanos que fazem atendimento dentro da área da OUC e a Figura
5.3.13.1-6 ilustra a frequência de atendimentos no período de pico de demanda da manhã.
A seguir no Quadro 5.3.13.1-6 é apresentada a lista das linhas que atendem a área com as
respectivas frequências na hora de pico da manhã (HPM).
Quadro 5.3.13.1-6
Linhas de ônibus metropolitanas que passam na área da OUC Mooca-Vila Carioca
Cód
igo
004
006

Linha EMTU
São Bernardo do Campo (Pq. Alvarenga) - São Paulo
(Term. Sacomã) - via São Bernardo do Campo (Jd. Laura)
São Bernardo do Campo (Jd. Nazareth) - São Paulo (Term.

Terminal Principal
Estrada Dos
Alvarengas, Op8010
Rua Particular, 225

Terminal
Secundário

Frequ
ência
HPM

Terminal Sacomã

4

Terminal Sacomã

2
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Cód
igo

008

Linha EMTU
Sacomã) - via São Bernardo do Campo (Paulicéia)
São Caetano do Sul (Nova Gerti) - São Paulo (Term.
Sacomã)

018

Santo Andre (Principe de Gales) - São Paulo
(Tamanduateí)

063

Ribeirao Pires (Ouro Fino Paulista) - São Paulo (Term.
Sacomã) - via Ribeirao Pires (Jd. Santa Luzia)

063
EX1
066

067

123
150
152
152
EX1
153

154

São Caetano do Sul (Term. Rodov. Nicolau Delic) - São
Paulo (Term. Sacomã) - via São Paulo (São Joao Climaco)
São Caetano do Sul (Jd. São Caetano) - São Paulo
(Penha)
São Bernardo do Campo (V. Euro) - São Paulo (Term.
Sacomã) - via Rodovia Anchieta
São Bernardo do Campo (Área Verde) - São Paulo (Term.
Sacomã) - via Rodovia Anchieta
São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II) - São
Paulo (Term. Sacomã) - via São Bernardo do Campo (Av.
Senador Vergueiro)
São Bernardo do Campo (Jd. Nazareth) - São Paulo (Term.
Sacomã) - via São Bernardo do Campo (Rudge Ramos)

158

Mauá (Jd. Zaíra) - São Paulo (Term. Sacomã)

160

Mauá (Jd. Adelina) - São Paulo (Term. Sacomã) - via Mauá
(Itapark)

172

Santo Andre (Cidade São Jorge) - São Paulo (Pq. Dom
Pedro II)

205

Poá (Cidade Kemel) - São Paulo (Pq. Dom Pedro II)

212

217

218
218

Terminal
Secundário

Frequ
ência
HPM

F

Terminal Sacomã

6

Pça. Min. Salgado
Filho

Baia De
Acomodação
(Est.
Tamanduateí)

3

Terminal Sacomã

4

Terminal Sacomã

1

Terminal Principal

Rodovia Índio
Tibiriça/Rua Leonel
Pisciota
Rio Grande da Serra (Santa Tereza) - São Paulo (Term.
Av. Jean Lieutaud/Av.
Sacomã)
Sta Tereza
R. Prof. Antonio S.L.
Santo Andre (Jd. Las Vegas) - São Paulo (Term. Sacomã) Ribeiro/Cj. Hab.
via Santo Andre (Jd. Alvorada)
Metalúrgico
São Caetano do Sul (Term. Rodov. Nicolau Delic) - São
Paulo (Metro Santana)

São Paulo (Eldorado) - São Paulo (Term. Sacomã) - via
Diadema (Serraria e Jd. Campanário)
São Bernardo do Campo (Conjunto Terra Nova II) - São
Paulo (Term. Rodov. Tietê) - via São Bernardo do Campo
(Av. Senador Vergueiro)
São Bernardo do Campo (Área Verde) - São Paulo (Term.
Rodov. Tietê) - via Rodovia Anchieta
São Bernardo do Campo (Term. Metrop. Ferrazópolis) -
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4

Av. Cruzeiro Do
Terminal Rod. Nicolau
Sul/Rua Leite De
Delic-Modulo2
Moraes
Terminal Rod. Nicolau
Terminal Sacomã
Delic-Modulo2
Av. Gabriela
Rua Capivari
Mistral, Op271

4

4
2

Av. Robert Kennedy

Terminal Sacomã

3

Av. Robert Kennedy

Terminal Sacomã

3

Rua Salim Mahfoud,
381

Terminal Sacomã

7

Rua Particular, 225

Terminal Sacomã

3

Terminal Sacomã

5

Terminal Sacomã

5

Pq. Dom Pedro II

2

Pça. Ragueb
Chohfi

3

Rua Vinte, 9

Terminal Sacomã

4

Rua Salim Mahfoud,
381

Travessa Simis,
S/N

2

Av. Eugenio
Negri/Rua Dona
Sebastiana A. Da
Silva
Av. Barão De Maua,
7079
Rua Benedito
Montenegro/Av. São
Paulo
Terminal Cidade
Kemel

Av. Robert Kennedy
Terminal

Travessa Simis,
S/N
Rua Piedade,

2
5
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Cód
igo

Linha EMTU

EX1

São Paulo (Glicério) - via Rodovia Anchieta

218
EX2

São Bernardo do Campo (Term. Metrop. Ferrazópolis) São Paulo (Glicério) - via Av. Faria Lima

236

Diadema (Term. Metrop. Piraporinha) - São Paulo (Term.
Sacomã) - via V. Nogueira e Jd. Canhema

314

323

325
325
EX1
425

São Bernardo do Campo (Jd. Las Palmas) - São Paulo
(Term. Rodov. Tietê) - via São Bernardo do Campo (Alves
Dias e Pauliceia)
Santo Andre (Term. Metrop. Santo Andre Oeste) - São
Paulo (Jd. Climax) - via SBC (Rudge Ramos) e SP (V.
Livieiro)
Maua (Jd. Zaíra) - São Paulo (Pacaembu) - via Maua (V.
Noêmia)
Maua (Jd. Zaíra) - São Paulo (Pacaembu) - via Maua (V.
Noêmia e Pq. São Vicente)
Diadema (V. Paulina) - São Paulo (Term. Rodov. Tietê) via Diadema (Jd. Campanário)

431

São Bernardo do Campo (Jd. Las Palmas) - São Paulo
(Term. Sacomã)

441

Maua (Pq. São Vicente) - São Paulo (Paulista)

444

Santo Andre (Pq. Capuava) - São Paulo (Pq. Dom Pedro II)

445

Santo Andre (Jd. do Estádio) - São Paulo (Pq. Dom Pedro
II)

470

Santo Andre (Cidade São Jorge) - São Paulo (Aeroporto de
Congonhas) - via São Caetano do Sul
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Terminal Principal

Frequ
ência
HPM

Metropolitano
Ferrazópolis
Terminal
Metropolitano
Ferrazópolis
Terminal
Metropolitano
Piraporinha
Rua Maria Da Penha
N. E Silva/Rua
Margarida Alves
Terminal
Metropolitano Sto
André-O
Av. Eugenio Negri,
490
Av. Eugenio Negri,
490
Rua Mar Do Norte, Op
273
Rua Josué De
Castro/Rua Elisabeth
Lobo Garcia
Av. Papa João Xxiii
Rua Campeche/Rua
Itacoatiara

S/N

Pq. Dom Pedro Ii

1

Av. Aclimação, 639

Pq. Dom Pedro Ii

1

Rua Benedito
Montenegro/Av. São
Paulo
Santo Andre (Príncipe de Gales) - São Paulo (Metro Alto do Pça. Min. Salgado
Ipiranga) - via São Paulo (Term. Sacomã)
Filho
São Caetano do Sul (Term. Rodov. Nicolau Delic) - São
Terminal Rod. Nicolau
Paulo (Metro Alto do Ipiranga) - via São Paulo (São Joao
Delic-Modulo2
Climaco e Term. Sacomã)

Fonte: EMTU

Terminal
Secundário
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Rua Piedade,
S/N

3

Terminal Sacomã

4

Travessa Simis,
S/N

1

Rua José Pereira
Barreto, 157

5

3
2
Travessa Simis,
S/N

3

Terminal Sacomã

3
6

4

6

6
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Figura 5.3.13.1-5 - Linhas de ônibus EMTU
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Figura 5.3.13.1-6 - Frequência das Linhas de ônibus EMTU

5.3.13.2

Caracterização do Sistema Viário

O sistema viário dentro da área da OUC é composto por tipologias viárias de hierarquias
distintas. Com relação às hierarquias viárias de acesso local, na maior parte da área da OUC
localizada a sudeste da Linha 10 da CPTM, o sistema viário é composto por uma rede em forma
de grid retangular uniforme com quarteirões retangulares e vias de hierarquia arterial. A Figura
5.3.13.2-1 a seguir ilustra essa tipologia uniforme de grid viário retangular.
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Figura 5.3.13.2-1 - Área da OUC com configuração viária de menor hierarquia, uniforme e em forma de grid retangular

Na região à nordeste da Linha 10 da CPTM, a configuração viária é diferente, irregular, e em
grande parte ocupada por grandes áreas de galpões conforme ilustrado na figura 5.3.13.2-2 da
imagem a seguir.

Figura 5.3.13.2-2 - Área a noroeste da linha da CPTM entre a Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo e R. Carlos R. Sarapui com
intensa ocupação de galpões industriais e rede viária sem configuração retangular
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Com relação às vias de hierarquia superior, a rede da OUC apresenta componentes estruturais
da rede viária municipal com vias de hierarquia expressa/troncal como é o caso da Av. do
Estado, Av. Prof. Ignácio de Anhaia Melo; e a Av. Juntas Provisórias. A rede tem dispositivos
complexos de conexão e transposição (Obras de Arte Especiais).
Um aspecto limitante da mobilidade de âmbito local é a existência de duas barreiras físicas que
determinam a divisão longitudinal da área da OUC em duas áreas de proporções semelhantes:
(i) a barreira física urbana configurada pela ferrovia da Linha 10 – Turquesada CPTM; e (ii) a
barreira física longitudinal definida pelo Rio Tamanduateí. A transposição dessas barreiras
físicas é feita pelos seguintes dispositivos viários:






Viaduto Alcântara machado
Viaduto Prof. Alberto Mesquita de Camargo
Viaduto São Carlos
Viaduto Pacheco Chaves
Viaduto Grande São Paulo

As figuras a seguir apresentam as imagens desses dispositivos de transposição.

Figura 5.3.13.2-3 - Complexo viário no extremo norte da área da OUC, Viaduto Alcântara Machado e Viaduto Prof. Alberto Mesquita
de Camargo.
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Figura 5.3.13.2-4 - Viaduto São Carlos

Figura 5.3.13.2-5 - Complexo Viário Viaduto Grande São Paulo, Viaduto Pacheco Chaves, Av. do Estado, Expresso Tiradentes, e Av.
Prof. Ignacio de Anhaia Melo
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Figura 5.3.13.2-6 - Complexo viário no extremo sul da área da OUC, no entorno do Terminal Sacomã do Expresso Tiradentes.
Cruzamento das Avenidas Juntas Provisórias e Almirante Delamare.

 Produção e atração de viagens
A Tabela 5.3.13.2-1 apresenta as estimativas do número de viagens de autos produzidas e
atraídas em cada zona de tráfego da pesquisa OD localizada dentro da área da OUC Mooca Vila
Carioca na hora de pico da manhã (HPM).
A Figura 5.3.13.2-7 ilustra a divisão da área da OUC em zonas de tráfego de acordo com a
divisão adotada na matriz OD do Metrô. A Figura 5.3.13.2-8 ilustra a distribuição espacial das
viagens geradas e atraídas à área da OUC.

Tabela 5.3.13.2-1
Volume de veículos – Produção e atração de viagens de automóveis na Área de Estudo (ano
2010 e projeção para 2012)
Zona de tráfego
46
47
48
49
50
51
52
60
384
385
386
387
388

Viagens na Hora Pico Manhã 2012 (automóveis)
Produção
Atração
106
56
117
89
40
67
282
292
288
70
249

175
270
423
54
67
390
153
226
68
225
413
111
368
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Zona de tráfego
389
390
391
394
395
400
401
402
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
731
732
770
771
772
778
779
780
781
782
784
785
823
824
830
831
841
842
843
Total

Viagens na Hora Pico Manhã 2012 (automóveis)
Produção
Atração
176
107
64
64
404
59
19
425
296
202
73
86
305
23
229
256
107
72
10
76
56
36
33
70
29
263
99
714
585
615
58
33
84
345
62
34

106
141
83
417
1.743
375
191
768
644
187
189
2
638
70
186
316
441
434
63
175
163
188
55
210
293
490
111
1.204
409
1.045
403
317
238
327
40
86

7.824
Total 2 sentidos

15.692
23.516

Em síntese os dados de produção e atração de viagens na área da OUC são os seguintes



Viagens de autos produzidas na área da OUC (HPM) = 7.824 viagens (33%)
Viagens de autos atraídas para a área da OUC (HPM) = 15.629 viagens (66%)
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Verifica-se que 66% das viagens de autos realizadas na HPM são de destino à área da OUC e
33% são de origem.
O índice de mobilidade da população da área da OUC pode ser expresso pelo número de
viagens diárias geradas por habitante. A populaçao residente da área da OUC é de 107.073
habitantes conforme indicado na Tabela 5.3.13.2-2 a seguir.
Tabela 5.3.13.2-2
População residente por bairro
Bairro
Ipiranga
Mooca
Parque da Mooca
Vila Carioca
Vila Prudente
Total

População
40.386
18.276
7.926
27.916
12.569
107.073

Considerando a taxa de ocupação de 1,3 passageiros /auto, a mobilidade para geração de
viagens de autos na hora pico da manhã HPM é da ordem de 0,095 viagens por habitante
(7.824 viagens de autos produzidas x 1,3 passageiros/auto) / (107.073 habitantes).
Cabe aqui mencionar que o projeto urbanístico da OUC determinará novos padrões de
ocupação e novos padrões de adensamento que alteram esse padrão de mobilidade e
implicarão novos carregamentos na rede de transporte da área da OUC.
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Figura 5.3.13.2-7 - Codificação das Zonas de Tráfego

507

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

Figura 5.3.13.2-8- Produção e Atração de Viagens por Zona de Tráfego (HPM)
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5.3.13.3 Distribuição de Viagens da Área da OUC (Linhas de Desejo)
A análise da Matriz Origem destino da RMSP permite identificar as linhas de desejo de viagens
de autos que envolvem a área de estudo da OUC. O objetivo dessa análise é identificar os
padrões de viagens que passam ou têm origem ou destino dentro da área da OUC. Para a
referida análise foi realizada primeiramente a agregação das Zonas de Tráfego da Matriz OD em
regiões do entorno da área da OUC. Para efeito de análise dos desejos de viagens as zonas de
tráfego externas à área da OUC foram agregadas em 7 regiões conforme ilustrado na Figura
5.3.13.3 -1.
Posteriormente foram tabuladas as viagens de entrada (viagens com destino na área da OUC),
as viagens de saída (viagens com origem na área da OUC), e as viagens internas à área da
OUC.
A Tabela 5.3.13.3-1 a seguir apresenta a matriz sintética dos movimentos relacionados com as
zonas de tráfego que compõem a área da OUC, elaborada com base na Matriz OD do Metrô
para quantificar os desejos de viagens.
Tabela 5.3.13.3-1
Matriz Sintética de Viagens de automóveis com Origem ou Destino na Área da OUC Mooca –
Vila Carioca, na Hora de Pico da Manhã HPM
Região Origem
Fluxos Internos à área da OUC
Área da OUC
RMSP Demais Regiões
RMSP Sudeste
SP Centro
SP Leste
SP Norte
SP Oeste
SP Sul

Região Destino

Veículos/hora (HPM)

Área da OUC

1.485
Fluxos de Entrada na área da OUC
452
1.972
710
Área da OUC Mooca Vila Carioca
6.087
827
413
4.755
Fluxos de Entrada Totais
15.217

Fluxos de Saída da área da OUC
RMSP Demais Regiões
RMSP Sudeste
SP Centro
Área da OUC Mooca Vila Carioca SP Leste
SP Norte
SP Oeste
SP Sul
Fluxos de Saída Totais

177
442
816
2.391
362
650
1.975
6.814

A matriz acima indica que na hora de Pico de Demanda da Manhã (HPM) são realizadas 23.500
viagens envolvendo a área da OUC, sendo 15.217 viagens com destino na área (viagens

509

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

externas atraídas à área da OUC); 6.814 viagens com origem na área (viagens externas
geradas pela área da OUC); e 1.485 viagens internas à área da OUC. Assim, 65% das viagens
do horário de pico da manhã são viagens atraídas; 29% são viagens geradas; e apenas 6% são
viagens internas. A tabela a seguir sintetiza esses dados agregados.
Tabela 5.3.13.3-2
Resultados agregados dos desejos de viagens de automóveis da área da OUC na HPM
Origem

Destino

Nº de Viagens
na HPM

Externo

Área de Estudo

15.217

Área de Estudo

Externo

6.814

Área de Estudo

Área de Estudo

1.485

Total

23.516

Tipo de Movimento
Entradas
(destino na área da OUC)
Saídas
(origem na área da OUC)
Internos

Participação
%
65%
29%
6%

Fonte: Pesquisa O/D 2007 do Metrô projetada para 2010

Esse predomínio de viagens atraídas no horário de pico de demanda da manhã indica a
caracterização das viagens associadas à área da OUC para atividades não residenciais. De fato,
em regiões onde predominam os usos residenciais, as viagens pendulares de saída (viagens
geradas), têm maior participação do que as de atração.
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Figura 5.3.13.3-1 - Mapa das regiões consideradas para análise das linhas de desejo de viagens
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Figura 5.3.13.3-2 - Linhas de Desejo de Viagens de autos com origem e destino na área da OUC na HPM(fonte Matriz OD do Metrô de 2007 projetada para 2010)
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5.3.13.4 Capacidade de tráfego e nível de serviço
A análise de capacidade de tráfego da rede viária da área da OUC Mooca-Vila Carioca foi
realizada a partir da determinação do Nível de Serviço de Tráfego na hora pico de demanda do
período da manhã expresso pela relação Volume de Tráfego/Capacidade (V/C).
Os volumes de tráfego, expressos em unidades de veículos equivalentes por hora, foram
estimados a partir do processo de carregamento das viagens da matriz Origem Destino do Metrô
(realizada na RMSP em 2007 e expandida para o ano 2010) na rede viária da RMSP. Esse
processo foi realizado por meio da modelagem de transportes da RMSP realizada com o modelo
EMME 2 pela empresa Oficina Consultores Associados.
Os dados de capacidade de tráfego de cada ligação da rede viária de simulação foram
codificados na rede matemática de simulação de transportes do modelo EMME2 de acordo com
os parâmetros indicados na Tabela 5.3.13.4-1, a seguir.
Tabela 5.3.13.4-1
Padrões de Capacidade e de velocidades adotados na rede de simulação do modelo de
transportes
Capacidade
veículos/hora/faixa

Descrição
Vias de tráfego rápido (VTR) e marginais pista
local
Arterial I

Velocidade Máxima
(km/h)

1.800

70-80

1.500

45-60

Arterial II

800

30-40

Arterial III

800

30-40

Coletora I

800

30-40

Coletora II

700

30-40

Marginais pista expressa

2.200

90

Rodoanel

2.200

100

Rodovias

1.800

90-120

Os padrões de Nível de Serviço de Tráfego (NS) são indicados na Tabela 5.3.13.4-2, a seguir.
Tabela 5.3.13.4-2
Padrões de Nível de Serviço de Tráfego em Função da Relação V/C
Nível de Serviço de Tráfego
NS = A
NS = B
NS = C
NS = D
NS = E
NS = F

Característica de Tráfego
Fluxo Livre
Próximo ao Fluxo Livre
Estável
Próximo ao Instável
Instável
Forçado

V/C =Volume/Capacidade
V/C < 0,318
0,318 < V/C < 0,509
0,509 < V/C < 0,747
0,747 < V/C < 0,916
0,916 < V/C < 1,00
1,00 < V/C
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Os Níveis de Serviço de tráfego (NS) dependem de diversos fatores físicos e operacionais da via
e da demanda de tráfego (dimensões geométricas, densidade de tráfego, interferências viárias,
entre outras). Visam expressar a comodidade e facilidade de tráfego na via. É uma medida
conceitual (A, B, C, D, E ou F) que define a relação entre o volume de tráfego e a capacidade de
um segmento viário, geralmente expresso para um intervalo de uma hora. O nível de Serviço
NS=A representa situação de fluxo livre; o NS=E representa a capacidade viária (fluxo de
saturação); e o nível NS= F representa situação de baixa velocidade e alta densidade de
veículos na via.
Assim, com base nos resultados do processo de alocação de tráfego à rede viária, com as
viagens da matriz de origem-destino da hora de pico de demanda do período da manhã, foram
determinadas a relações V/C e os respectivos Níveis de Serviço NS da área da Operação
Urbana Mooca – Vila Carioca.
A Figura 5.3.13.4-1 a seguir ilustra os Níveis de Serviço dos principais eixos viários da área da
OUC Mooca Vila carioca e da rede viária do seu entorno (AID). Os trechos viários que
apresentam níveis de serviço NS=E (tráfego de fluxo instável) e NS= F (tráfego de fluxo forçado)
correspondem aos trechos da área da OUC com maiores índices de congestionamentos e
saturação da capacidade viária. Cabe mencionar que a Figura abaixo se refere à hora de pico
de demanda do período da manhã em dias úteis típicos do ano 2010.
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Figura 5.3.13.4-1
Níveis de Serviço de Tráfego (NS) – Hora Pico da Manhã

Os resultados indicam que entre os principais eixos viários analisados, compondo uma rede de
120 km de extensão, 13% de rede viária encontra-se em Nível de Serviço NS=E ou NS=F,
correspondendo a uma extensão total de 15,5 km de vias congestionadas no período de pico de
demanda da manhã. Os 87% restantes da rede se encontram nos Níveis de Serviço entre A e D.
A Tabela 5.3.13.4-3 e a Figura 5.3.13.4-2 ilustram a distribuição percentual da extensão da rede
viária principal, segundo os Níveis de Serviço de Tráfego.
Tabela 5.3.13.4-3
Extensões da rede viária principal e respectivas participações segundo o Padrão de Nível de
Serviço de Tráfego – Hora de Pico de Demanda do Período da Manhã
Nível de Serviço

Extensão (km)

%

A

48,32

40,2%

B

13,82

11,5%

C

28,52

23,8%

D

13,83

11,5%

E

6,97

5,8%

F

8,62

7,2%
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Nível de Serviço

Extensão (km)

%
120,08

Total

Extensão (km)

100,0%

%

60
50
40
30
20
10
0
A

B

C

D

E

F

Nível de Serviço de Tráfego
Figura 5.3.13.4-2 - Histograma de Distribuição da Rede Viária Segundo o Padrão de Nível de Serviço de Tráfego - Hora de Pico de
Demanda do Período da Manhã

Outras análises associadas aos níveis de serviço de tráfego são apresentadas na Seção 10 com
os resultados das pesquisas de tráfego realizadas na área da OUC.
A acessibilidade para pedestres na área da OUC Mooca - Vila Carioca foi analisada a partir da
elaboração de mapas de curvas isócronas de viagens a pé (curvas de pontos cujo acesso a
partir de um determinado ponto de origem implica no mesmo tempo de viagem).
Os pontos de origem das curvas isócronas foram selecionados a partir de locais específicos da
rede viária em que há possibilidade de cruzar as barreiras físicas existentes na área, com
destaque para a ferrovia da CPTM (linha 10 – Turquesa) e nos principais cruzamentos da
avenida do Estado.
As curvas foram elaboradas para intervalos de tempos de viagem de 5 minutos variando de 5
até 45 minutos. Os pontos de origem selecionados foram os seguintes:







Estação Tamanduateí
Estação Ipiranga
Estação Mooca
Viaduto Alcântara
Viaduto Grande São Paulo
Viaduto Pacheco Chaves
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Viaduto Pref. Luis Tortorello
Viaduto Rua da Mooca
Viaduto São Carlos

A seguir são apresentadas as figuras das isócronas de viagens a pé.
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Figura 5.3.13.4-3 - Curvas isócronas de viagens a pé - Ponto de origem: Estação Tamanduateí
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Figura 5.3.13.4-4 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Estação Ipiranga
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Figura 5.3.13.4-5 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Estação Mooca
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Figura 5.3.13.4-6 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto Alcântara
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Figura 5.3.13.4-7 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto Grande São Paulo
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Figura 5.3.13.4-8 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto Pacheco Chaves

523

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.13.4-9 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto Pref. Luis Tortorello
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Figura 5.3.13.4-10 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto Rua da Mooca
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Figura 5.3.13.4-11 - Curvas isócronas de viagens a pé Ponto de origem: Viaduto São Carlos
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Os resultados apresentados indicam que caminhamentos a pé dentro da rede da área de estudo
da OUCMVC em velocidade de 3 km/h a partir de pontos da rede localizados nas barreiras
físicas da área, permitem, em aproximadamente 30 minutos, uma cobertura espacial da ordem
de 40% de toda a área da OUCMVC.
Dada a boa cobertura espacial dos sistemas de transportes coletivos dentro da área da
OUCMVC, esse tempo de caminhamento não seria necessário para acesso à rede ou realização
de operações de transferência entre linhas. Viagens a pé com tempos de 5 a 10 minutos cobrem
as necessidades de acessibilidade aos equipamentos de transporte coletivo em toda a área de
estudo da OUC Mooca Vila Carioca.

5.3.13.5 Segurança no trânsito
Os dados de segurança no trânsito disponibilizados pela área de documentação CEDOC da
CET (Acidentes de Trânsito fatais – CET – Relatório Anual 2011) apresentam informações
agregadas até o período de 2011. A Figura 5.3.13.5-1 a seguir apresenta o mapa da cidade de
São Paulo ilustrando a intensidade da ocorrência de acidentes de trânsito fatais registrados pela
CET em 2011 por Subprefeitura. As Subprefeituras nas quais estão localizadas as áreas da
OUC são Mooca, Ipiranga, e Vila Prudente/Sapopemba.
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Fonte: Acidentes de Trânsito fatais – CET – Relatório Anual 2011
Figura 5.3.13.5-1 - Acidentes Fatais segundo as Subprefeituras de São Paulo (ano 2011)
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O Quadro 5.3.13.5-1 a seguir apresenta a síntese dos dados segundo as Subprefeituras e a
participação no conjunto total de acidentes com mortes na cidade de São Paulo em 2011.
Quadro 5.3.13.5-1
Distribuição de acidentes fatais nas subprefeituras da área de influência da OUC Mooca – V.
Carioca
Subprefeitura

Acidentes com Mortes (2011)

Mooca
Ipiranga
Vila Prudente/Sapopemba
Cidade de São Paulo

Participação (%)

60
43
68
1.314

4,6%
3,3%
5,2%

Fonte: Acidentes de Trânsito fatais – CET – Relatório Anual 2011

A CET publica também, a lista das 50 vias com maiores números de acidentes fatais. Dentre
elas se destacam as vias localizadas na área de estudo da OUC conforme indicado no Quadro
5.3.13.5-2 a seguir.
Quadro 5.3.13.5-2
Acidentes fatais em vias da área de estudo da OUC Mooca - Vila Carioca pertencentes ao
ranking das 50 vias com maiores números de acidentes fatais em São Paulo.
Posição no
Ranking
6
11
33

Via
Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello
Av. do Estado
Av. Pres. Tancredo Neves

ANO
2008
9
16
4

2009
4
12
4

2010
11
7
5

2011
17
14
5

Fonte: Acidentes de Trânsito fatais – CET – Relatório Anual 2011

5.3.13.6 Transporte de cargas
Com relação ao transporte de cargas dois aspectos relevantes são associados à área da OUC:
(i) a presença de atividades envolvendo logística na área da OUC; e (ii) as atividades da
Concessionária MRS no entorno da Linha 10 – Turquesa da CPTM na região da Mooca/
Ipiranga.
A rede ferroviária operada pela MRS é principalmente constituída pela ligação Suzano - Santos.
Os outros segmentos considerados são os trechos compartilhados com a CPTM sendo o trecho
Jundiaí - Rio Grande da Serra de interesse para a análise da área da OUC Mooca – Vila Carioca
por envolver o compartilhamento da via da Linha 10 Turquesa da CPTM Os principais terminais
da MRS dentro da RMSP são: Jundiaí, Lapa, Ipiranga, Campo Grande e Manoel Feio.
Entre os trechos da malha da CPTM que apresentam operação compartilhada com a MRS
destaca-se para os propósitos da presente análise, o trecho Baixada Santista Jundiaí/Campinas. Nesse trecho são operadas composições de trens que transportam
contêineres com origens na região de Campinas e Jundiaí e destino no Porto de Santos. Essa
operação utiliza em seu trajeto, a malha CPTM entre Jundiaí e Rio Grande da Serra (Linha 7 –
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Rubi, e Linha 10 – Turquesa da CPTM), passando pelo centro da malha da CPTM (Luz-Brás),
seção mais crítica da operação e também por todas as Estações da Linha 10 localizadas na
área da OUC. Trens de granel, soja e açúcar, provenientes de Pederneiras (interior de São
Paulo), também realizam este percurso, mas com volume menor do que os trens de contêiner.
Um dos projetos em fase de concepção e planejamento pela MRS e CPTM consiste em
proporcionar infraestrutura ferroviária para separar as circulações de carga e de passageiros,
para minimizar as interferências entre as duas correntes de tráfegos. No caso da área da OUC
destaca-se a chamada “Segregação Sudeste” que visa separar as linhas de cargas e de
passageiros na Linha 10 da CPTM. Mesmo com a provável implantação do Ferroanel
(infraestrututa em fase de planejamento pela ANTT para a transposição ferroviária de cargas da
RMSP) deverá continuar havendo necessidade de utilização de plataforma logística dentro da
estrutura da Linha 10.

5.3.13.7 Pesquisas de Tráfego
Foram realizadas pesquisas de contagens volumétricas de tráfego em 18 postos selecionados
da área da OUC Mooca – Vila Carioca. As contagens foram realizadas no mês de agosto de
2012 em dias úteis em dois períodos manhã e tarde em intervalos de três horas em cada
período buscando cobrir os horários de pico de demanda.
A seleção dos pontos de contagens priorizou pontos da rede viária dos limites territoriais da área
da OUC visando permitir inferências sobre o número de viagens que atravessam a rede viária
(entradas e saídas da área da OUC). As contagens contemplaram também, a movimentação de
pedestres e de bicicletas em pontos específicos.
Com base nos resultados das contagens de volumes de tráfego foram feitas estimativas
associadas aos Níveis de Serviço de Tráfego dos pontos d e contagens e estimativas dos
volumes de viagens que passam através da área da OUC.
Posteriormente, na fase de prognóstico do presente EIA, e com base nas previsões de
adensamentos ocupacionais decorrentes do projeto urbanístico da OUC Mooca Vila Carioca,
poder-se-á estimar os futuros gargalos da rede viária da área da OUC.
A descrição dos postos de contagens e dos respectivos movimentos são apresentadas no
Anexo 1. A Figura 5.3.13.7-1 ilustra a localização dos pontos de pesquisa.
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Quadro 5.3.13.7-1
Lista de Postos de Contagens de Tráfego e Número de Movimentos Pesquisados ( ver Anexo 3)
Nº do Posto
1

Localização
Av.Luiz Ignácio A. Mello/Av. Paes de Barros

Número de Movimentos
Pesquisados
2

2

Av. Dr. Francisco Mesquita/Acesso Anhaia Melo

2

3

Av. Juntas Provisórias/Av. Alm. Delamare

2

4

Av. Nazaré/Av. Dr. Gentil de Moura

1

5

Av. Nazaré/R.Moreira e Costa

1

5-A

Av. Nazaré/R. Padre Marchetti

1

6

Av. Nazaré/Av. Ricardo Jafet

2

7

Av. Dom Pedro/R. da Independência

2

8

Fim da Rua da MoOca/Viaduto

2

9

Av. do Estado/Alt. Rua Antonio de Sá

2

10

Rua dos Trilhos/Rua Taquari

1

11

Rua da Moóca/Av. Paes de Barros

1

12

R. Conde Prates/Av. Paes de Barros

1

13

Viaduto São Carlos

2

14

Viaduto Pacheco Chaves

2

15

Av. do Estado/Viaduto Grande São Paulo

6

16

Av. do Estado/Rua Ibiruna/Rua Arno

2

17

Av. Nazaré/Rua dos Patriotas

1

18

Av. Independência/R. Clímaco Barbosa

2
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Figura 5.3.13.7-1 - Localização dos Postos de Pesquisas de Tráfego (ver Anexo3)
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Tabela 5.3.13.7-1
Volumes de tráfego em veículos equivalentes – Período da manhã
(ver localização e sentido dos movimentos pesquisados no Anexo 3)
Posto

Veículos Equivalentes Manhã (06:00-09:00 hs)
Mov. 1

Mov. 2

Mov. 3

Mov. 4

Mov. 5

Mov. 6

1

6.930

6.481

-

-

-

-

2

6.891

4.594

-

-

-

-

3

11.522

10.330

-

-

-

-

4

3.859

-

-

-

-

-

5

4.055

-

-

-

-

-

5A

3.032

-

-

-

-

-

6

4.666

6.017

-

-

-

-

7

5.165

7.285

-

-

-

-

8

164

5.140

-

-

-

-

9

8.571

15.666

-

-

-

-

10

-

4.853

-

-

-

-

11

5.282

-

-

-

-

-

12

-

1.209

-

-

-

-

13

6.038

2.353

-

-

-

-

14

5.414

2.356

-

-

-

-

15

9.561

5.769

3.676

1.918

9.162

10.506

16

3.072

3.621

-

-

-

-

17

-

5.704

-

-

-

-

18

2.864

3.979

-

-

-

-

87.086

85.357

3.676

1.918

9.162

10.506

Total geral

Para o cálculo do número de veículos equivalentes (Veq) foram considerados os seguintes
fatores de equivalência:






Auto = 1 Veq.
Moto = 0,35 Veq.
Ônibus = 2 Veq.
Caminhão 2 eixos = 2 Veq.
Caminhão 3 eixos ou + = 3 Veq.

Tabela 5.3.13.7-2
Volumes de tráfego em veículos equivalentes – Período da tarde
(ver localização e sentido dos movimentos pesquisados no Anexo 3)
Posto

Veículos Equivalentes Tarde (17:00-20:00 hs)
Mov. 1

Mov. 2

Mov. 3

Mov. 4

Mov. 5

Mov. 6

1

5.474

7.224

-

-

-

-

2

5.819

10.150

-

-

-

-

3

12.292

8.099

-

-

-

-
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Posto
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Veículos Equivalentes Tarde (17:00-20:00 hs)
Mov. 1

Mov. 2

Mov. 3

Mov. 4

Mov. 5

Mov. 6

4

7.142

-

-

-

-

-

5

7.502

-

-

-

-

-

5A

1.889

-

-

-

-

-

6

5.663

7.289

-

-

-

-

7

8.776

4.478

-

-

-

-

8

1.368

2.264

-

-

-

-

9

16.152

14.391

-

-

-

-

10

-

10.174

-

-

-

-

11

2.496

-

-

-

-

-

12

-

2.583

-

-

-

-

13

2.446

5.314

-

-

-

-

14

3.134

4.662

-

-

-

-

15

4.667

3.721

10.908

2.261

9.582

7.752

16

2.988

2.682

-

-

-

-

17

-

4.124

-

-

-

-

18

4.242

3.500

-

-

-

-

92.050

90.655

10.908

2.261

9.582

7.752

Total geral

 Fluxos de passagem no perímetro da OUCMVC
Para a análise das viagens de passagem, que atravessam a área de estudo, foram computadas
nas Tabelas a seguir as estradas e saídas de acordo com o sentido dos movimentos nos Postos
de contagens localizados nas extremidades (bordas) da área da OUC.
Conforme indicado na Tabela 5.3.13.7-3 durante as três horas de pesquisas do período da
manhã (06:00-09:00 hs) foram computados 50.289 movimentos de entrada de veículos
equivalentes na área da OUC e 52.708 movimentos de saída da área da OUC.
Analogamente, conforme indicado na Tabela 5.3.13.7-4 durante as três horas de pesquisas do
período da tarde (17:00-20:00 hs) foram computados 52.168 movimentos de entrada de veículos
equivalentes na área da OUC e 49.941 movimentos de saída da área da OUC.

Tabela 5.3.13.7-3
Entradas e saídas do perímetro da OUCMVC - Período da Manhã (Veículos Equivalentes)
Posto

Entradas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

1

Movimento 1

2

Interno

3

Movimento 2

Saídas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

6.931 Movimento 2
- Interno
10.330 Movimento 1

6.480
11.522
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Entradas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

Posto
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Saídas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

4

Movimento 1

3.859 -

-

5 e 5A

Movimento 1

4.055 Movimento 2

7.502

6

Movimento 1

4.666 Movimento 2

6.017

7

Movimento 2

7.285 Movimento 1

5.165

8

Movimento 1

164 Movimento 2

5.140

9

Interno

10

Movimento 2

4.853 -

11

Movimento 1

5.282 -

12

-

13

Interno

Interno

14

Interno

Interno

15

Interno

Interno

16

Interno

Interno

17

-

18

Movimento 1

- Interno

-

- Movimento 2

Total geral

-

1.209

- Movimento 2

5.704

2.864 Movimento 2

3.979

50.289

52.718

Tabela 5.3.13.7-4
Entradas e saídas do períemtro da OUCMVC - Período da Tarde (Veículos Equivalentes)
Estradas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

Posto

Saídas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

1

Movimento 1

2

Interno

3
4
5 e 5A

Movimento 2
Movimento 1
Movimento 1

8.099 Movimento 1
7.142 3.032 Movimento 2

12.292
1.889

6

Movimento 1

5.663 Movimento 2

7.289

7

Movimento 2

4.478 Movimento 1

8.776

8

Movimento 1

1.368 Movimento 2

2.264

9

Interno

10

Movimento 2

10.174 -

11

Movimento 1

2.496 -

12

-

- Movimento 2

13

Interno

- Interno

-

14

Interno

- Interno

-

15

Interno

- Interno

-

16

Interno

- Interno

-

17

-

- Movimento 2

4.124

18

Movimento 1

4.242 Movimento 2

3.500

Total geral

5.474 Movimento 2
- Interno

- Interno

52.168

7.224
-

2.583

49.941
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As médias horárias desses movimentos de entrada e de saída são as seguintes:
Período da manhã:
 Entradas na área da OUC:
 Saídas da área da OUC:

16.763 veículos equivalentes/h
17.573 veículos equivalentes/h

Período da tarde:
 Entradas na área da OUC:
 Saídas da área da OUC:

17.390 veículos equivalentes /h
17.573 veículos equivalentes /h

Na tabela 5.3.13.7-5 a seguir são apresentados os fluxos de entradas e de saídas
exclusivamente para automóveis.
Tabela 5.3.13.7-5
Entradas e saídas do perímetro da OUCMVC - Período da Manhã (Automóveis)
Entradas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

Posto

Saídas do perímetro da OUCMVC
Volume de
Movimento
Tráfego

1

Movimento 1

2

Interno

3

Movimento 2

8.512 Movimento 1

4

Movimento 1

3462 -

5 e 5A

Movimento 1

3.674 Movimento 2

7.054

6

Movimento 1

4.009 Movimento 2

4.724

7

Movimento 2

6.454 Movimento 1

4.398

8

Movimento 1

144 Movimento 2

4.731

9

Interno

10

Movimento 2

4.043 -

11

Movimento 1

4.772 -

12

-

13

Interno

Interno

14

Interno

Interno

4.043

Interno

Interno

16

Interno

17

-

18

Movimento 1

Total geral

5.353 Movimento 2
- Interno

- Interno

- Movimento 2

4287
9340
-

1.116

Interno
- Movimento 2

5.425

2.192 Movimento 2

3.251

42.615

44.326

As médias horárias desses movimentos de entrada e de saída de automóveis da área da
OUCMVC no período da manhã são as seguintes:
Período da manhã:
 Entradas na área da OUC:

14.205 automóveis/h
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Saídas da área da OUC:
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14.775 automóveis /h

 Nível de Serviço dos Postos de Contagens
O Quadro 5.3.13.7-2 apresenta a síntese dos resultados de Nível de Serviço de Tráfego para os
movimentos pesquisados em cada posto de contagens estimados com base no volume médio
diário de cada posto em cada período da pesquisa. O detalhamento dos resultados indicando
número de faixas de tráfego, capacidade estimada, os volumes médios horários, e as relações
V/C, é apresentado no Anexo 1.
Quadro 5.3.13.7-2
Nível de Serviço de Tráfego nos Postos de Contagens
Posto
01

02

03

Localização

Período

Av.Luiz Ignácio A. Mello/Av. Paes de
Barros

Av. Dr. Francisco
Anhaia Melo

Av.
Juntas
Delamare

Mesquita/Acesso

Provisórias/Av.

04

Av. Nazaré/Av. Dr. Gentil de Moura

05

Av. Nazaré/R.Moreira e Costa

05 A

Av. Nazaré/R. Padre Marchetti

06

Av. Nazaré/Av. Ricardo Jafet

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

Alm.

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã

07

Av. Dom Pedro/R. da Independência
Tarde
Manhã

08

Fim da Rua da Mooca/Viaduto
Tarde
Manhã

09

Av. do Estado/Alt. Rua Antonio de Sá
Tarde

10

Rua dos Trilhos/Rua Taquari

11

Rua da Moóca/Av. Paes de Barros

12

R. Conde Prates/Av. Paes de Barros

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

Movimento

NS
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2

B
B
A
B
B
B
B
E
D
C
D
C
B
C
B
C
A
A
B
C
C
C
B
B
C
A
A
C
B
A
B
D
D
D
A
B
C
B
A
A
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Posto

Localização

Período
Manhã

13

Viaduto São Carlos
Tarde
Manhã

14

Viaduto Pacheco Chaves
Tarde

Manhã

15

Av. do Estado/Viaduto Grande São
Paulo
Tarde

Manhã
16

Av. do Estado/Rua Ibiruna/Rua Arno
Tarde

17

Av. Nazaré/Rua dos Patriotas

18

Av. Independência/R. Clímaco Barbosa

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

Movimento
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NS
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2

D
B
B
C
B
B
A
C
D
D
A
A
E
E
B
C
D
A
E
E
A
A
A
A
C
B
B
C
C
B

Cabe observar que os Níveis de Serviço de Tráfego NS indicados na tabela acima se referem à
média do volume de tráfego das três horas de pesquisa do período da manhã. Portanto não são
valores referentes ao pico de demanda.

5.3.13.8 Deslocamentos
O objetivo desta seção é descrever o tipo de deslocamentos da e para a área da Operação
Urbana, buscando identificar qual o tipo de atração exercido pela região e os motivos que levam
a deslocamentos para fora da OUCMVC.
Segundo o Censo de 2010, 31% dos trabalhadores do município dispende mais de 60 minutos
para chegar ao seu trabalho principal, mas nas subprefeituras do Ipiranga e da Mooca esta
porcentagem é inferior a 20%, configurando o terceiro menor tempo de deslocamento dentre as
subprefeituras (os menores deslocamentos verificados estão entre os moradores de Pinheiros e
Vila Mariana). Embora estes dados se refiram às subprefeituras, envolvendo uma área territorial
mais abrangente que a da OUC-MVC,há fortes indícios de que a população residente na área se
desloca proporcionalmente menos que a média verificada no Município.
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Vargem Grande Paulista 70
Taboão da Serra
65
Suzano
60
São Paulo
55
São Lourenço da Serra
50
45
São Caetano do Sul
40
35
São Bernardo do Campo
30
25
Santo André
20
15
10
Santana de Parnaíba
5
0
Santa Isabel
Salesópolis

Arujá

Barueri
Biritiba‐Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuíba
Cotia
Diadema
Embu
Embu‐Guaçu
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato

Rio Grande da Serra

Franco da Rocha

Ribeirão Pires
Poá
Pirapora do Bom Jesus
Osasco
Moji das Cruzes
Mauá
Mairiporã

% que trabalha em outro municipio

Guararema
Guarulhos
Itapecerica da Serra
Itapevi
Itaquaquecetuba
Jandira
Juquitiba

% que se desloca mais do que 60 min

Fonte: Microdados do Censo de 2010
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 - 1 Deslocamentos dos trabalhadores da Região Metropolitana de São Paulo município 2010

Observando-se as linhas vermelhas da Figura 5.3.13.8 - 1 apresentada anteriormente o
Município de São Paulo de destaca pois dentre seus habitantes há poucos que trabalham em
outros municípios. O confronto entre as linhas vermelhas e as verdes, porém, indica que mesmo
não se deslocando para outras cidades, uma proporção relativamente elevada de 31% dos seus
trabalhadores se desloca mais que se 60 minutos para se dirigir ao trabalho principal.
Análise similar pode ser feita para os deslocamentos dos residentes nas subprefeituras do
Município, apresentado na Figura 5.3.13.8-2. Uma vez que os deslocamentos para outros
municípios são pequenos, a linha azul da figura é pouco expressiva. A proporção de
trabalhadores que se deslocam muito para chegar aos seus trabalhos principais, porém, é
elevada, destacando-se Cidade Tiradentes e Parelheiros que tem uma proporção superior a
60% de seus trabalhadores se deslocando mais que 60 minutos para se dirigir ao trabalho.
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Aricanduva/Vila…
Butantã
Vila Prudente 65
Campo Limpo
Vila Mariana
60
Vila Maria/Vila…
Casa Verde
55
50
Socorro
Cidade Ademar
45
40
Sé
Cidade Tiradentes
35
30
25
Ermelino…
São Miguel…
20
15
Freguesia do…
São Mateus
10
5
0
Santo Amaro
Guaianases
Santana/Tucuruvi

Ipiranga

Pirituba/Jaraguá

Itaim Paulista

Pinheiros
Perus
Penha
ParelheirosMoóca
% que trabalha em outro municipio

Itaquera
Jabaquara
Jaçanã/Tremembe
Lapa
MBoi Mirim
% que se desloca mais do que 60 min

Fonte: Microdados do Censo de 2010
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 - 2 Deslocamentos dos trabalhadores do Município de São Paulo por subprefeitura 2010
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Tabela 5.3.13.8-1
Proporção da população residente que se desloca da residência ao trabalho principal por subprefeitura de acordo com o tempo de deslocamento
(%)
Ate 5
minutos

De 6a 30
minutos

De 30 a 60
minutos

De 60 a 120
minutos

Mais de 120
minutos

Total

% que se
desloca mais
do que 60
min

Aricanduva/Vila Formosa

6,2

30,6

35,4

23,3

4,5

85.829

28

Butantã

4,5

30,4

39,3

22,5

3,3

140.589

26

Campo Limpo

3,9

22,4

35,7

30,8

7,3

219.752

38

Casa Verde

6,1

31,8

40,0

19,2

2,9

94.990

22

Cidade Ademar

4,0

22,2

38,6

29,7

5,4

124.089

35

Cidade Tiradentes

4,0

12,5

19,6

42,7

21,2

59.909

64

Ermelino Matarazzo

5,4

25,7

35,9

29,2

3,8

71.245

33

Freguesia do O/Brasilândia

4,4

23,2

43,4

25,9

3,2

138.407

29

Guaianases

4,3

18,3

29,6

39,1

8,7

84.030

48

Ipiranga

5,8

36,8

38,3

17,0

2,0

160.029

19

Itaim Paulista

5,0

19,7

25,4

38,5

11,4

119.789

50

Itaquera

4,5

21,4

34,8

33,1

6,3

172.605

39

Jabaquara

5,2

30,9

43,0

18,5

2,4

78.977

21

Jaçanã/Tremembe

4,8

25,1

38,7

27,0

4,3

97.135

31

Subprefeitura

Lapa

5,4

42,1

38,9

12,6

1,1

137.240

14

MBoi Mirim

3,5

16,6

32,3

35,1

12,3

186.851

47

Moóca

7,7

37,0

35,7

17,1

2,5

108.824

20

Parelheiros

5,0

14,0

20,4

35,4

25,3

41.584

61

Penha

5,1

25,7

39,4

25,9

3,9

158.110

30

Perus

3,8

21,5

41,0

30,1

3,7

49.231

34

Pinheiros

7,3

49,4

33,4

8,6

1,2

100.179

10
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Ate 5
minutos

De 6a 30
minutos

De 30 a 60
minutos

De 60 a 120
minutos

Mais de 120
minutos

Total

% que se
desloca mais
do que 60
min

Pirituba/Jaraguá

4,2

27,2

39,6

25,4

3,6

148.981

29

Santana/Tucuruvi

5,1

32,2

37,8

22,2

2,7

101.073

25

Santo Amaro

5,7

37,2

36,1

18,4

2,6

84.715

21

São Mateus

5,5

20,1

30,0

32,8

11,6

141.133

44

São Miguel Paulista

4,7

23,0

30,4

34,0

7,9

116.695

42

Sé

8,3

49,6

32,4

8,7

1,1

179.331

10

Socorro

3,6

19,0

30,1

32,0

15,4

205.577

47

Vila Maria/Vila Guilherme

7,3

37,6

35,5

16,9

2,6

95.513

20

Vila Mariana

5,8

42,5

40,6

10,0

1,1

122.612

11

Vila Prudente

5,6

29,7

35,7

24,4

4,6

181.269

29

% Municipio

5,2

28,4

35,4

25,2

5,9

3.806.293

100

% RMSP

5,2

31,7

34,5

23,2

5,3

6.877.981

100

Subprefeitura

Fonte: Microdados do Censo de 2010
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
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 Origem e Destino
A fim de analisar o perfil das viagens na área da OUC-MVC, utilizou-se a base de dados da
Pesquisa Origem e Destino de 2007 (POD-2007), realizada a cada 10 anos pelo Metrô, CPTM,
EMTU, SPTrans e CET em conjunto. Como será analisado o modo de deslocamento dessas
viagens, é importante salientar que as Estações Sacomã e Tamanduateí do Metrô, localizadas
dentro do perímetro da OUCMVC, foram inauguradas apenas no ano de 2010, ou seja, não
foram captadas por essa pesquisa. Já a estação Alto do Ipiranga, próxima ao perímetro da
OUC-MVC, inaugurada em 2007, já estava presente quando a POD-2007 foi realizada.
Quadro 5.3.13.8-1
Legenda de Localidade para análises dos Mapas de Origem e Destino da RMSP de São Paulo e
Subprefeituras de MSP
0

Aricanduva

24

Guarulhos

48

Poá

1

Arujá

25

Ipiranga

49

Ribeirão Pires

2

Barueri

26

Itaim Paulista

50

Rio Grande da Serra

3

Biritiba-Mirim

27

Itapecerica da Serra

51

Salesópolis

4

Butantã

28

Itapevi

52

Santa Isabel

5

Caieiras

29

Itaquaquecetuba

53

Santana

6

Cajamar

30

Itaquera

54

Santana Parnaíba

7

Campo Limpo

31

Jabaquara

55

Santo Amaro

8

Capela do Socorro

32

Jandira

56

Santo André

9

Carapicuíba

33

Jaçanã

57

Suzano

10

Casa Verde

34

Juquitiba

58

São Bernard Campo

11

Cidade Ademar

35

Lapa

59

São Caetano do Sul

12

Cidade Tiradentes

36

M'Boi Mirim

60

São Lourenço Serra

13

Cotia

37

Mairiporã

61

São Mateus

14

Diadema

38

Mauá

62

São Miguel Paulista

15

Embu

39

Mogi das Cruzes

63

Sé

16

Embu-Guaçu

40

Moóca

64

Socorro

17

Ermelino Matarazzo

41

Osasco

65

Taboão da Serra

18

Ferraz Vasconcelos

42

Parelheiros

66

Vargem Gde Paulist

19

Francisco Morato

43

Penha

67

Vila Maria

20

Franco da Rocha

44

Perus

68

Vila Mariana

21

Freguesia do O

45

Pinheiros

69

Vila Prudente

22

Guaianases

46

Pirapora Bom Jesus

23

Guararema

47

Pirituba
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Figura 5.3.13.8 - 3 Viagens atraídas para a área da OUC-MVC - detalhe

Figura 5.3.13.8 – 4 Viagens geradas da área da OUC-MVC - detalhe
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Uma primeira informação a ser destacada é que a região da OUC-MVC é um polo de atração de
pessoas. Considerando os modais automóvel, ônibus, metrô e trem, a OUC-MVC atrai quase
duas vezes mais viagens do que gera. Esta característica se evidenciou nos quatro mapas
anteriores.
Em outras palavras há uma proporção maior de deslocamentos para a área do que
deslocamentos de saída dela. As viagens atraídas, partindo da residência, (353.080), em sua
maioria, utilizam transporte público como modo principal de deslocamento. A maioria das
viagens geradas (181.654) por sua vez, utilizam automóvel como modo principal, representando
quase 60% do total de viagens de saída. Isso reflete o maior nível de renda da população
residente, responsável pelas viagens geradas, em comparação à média do município de São
Paulo.
Tabela 5.3.13.8-2
Número de viagens atraídas ou geradas na área da OUC-MVC por modo **

MODO PRINCIPAL
Automóvel (dirigindo ou passageiro)
Ônibus (municipal e intermunicipal)
Metrô ou trem
TOTAL
Fonte: OD‐2007

VIAGENS
ATRAÍDAS GERADAS ATRAÍDAS/GERADAS
140.871
105.409
134%
146.369
57.786
253%
65.841
18.459
357%
353.080
181.654
194%

Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC

** A tabela não inclui os modos a pé, táxi etc.

Analisando conjuntamente o destino e o modo das viagens geradas (de saída da área), verificase que distritos que contém a OUC-MVC são os que recebem a maioria das viagens realizadas
por automóvel ou carona. Partindo de residências na área da Operação, Ipiranga recebe 15%
das viagens por este modo, Vila Prudente 9%, Mooca 9% e Cambuci 3%. A área da operação
gera também 12% de viagens de automóvel que tem por destino outros municípios (12.268
viagens), notadamente os do Grande ABCD: São Caetano atraindo 5.914 viagens por dia, Santo
André 2.446, São Bernardo 1.639 e Diadema 792, representando 88% dos deslocamentos por
automóveis, saindo da região da operação, para outros municípios.
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Demais distritos; 44.381

São Caetano do Sul; 5.914

Outros municípios
da RMSP; 12.268

Cambuci; 3.025

Santo André; 2.446

São Lucas; 3.322

São Bernardo do Campo;
1.639
Diadema; 792

Agua Rasa; 3.473

Demais municípios; 1.477
Vila Mariana; 3.506
Ipiranga; 16.091
Mooca; 9.364

Vila Prudente; 9.957

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 5 Viagens por automóvel ou carona geradas na área OUC-MVC

As viagens de saída que fazem uso de ônibus (29,5% do total), tanto municipal quanto
intermunicipal, tem como principais destinos o Ipiranga (6.313) e a Mooca (4.634) e uma parcela
de 9% destas viagens se destina a outros municípios, com destaque para os municípios do
ABCD que recebem 8,7% de todos os deslocamentos realizados por este modo, representando
95% dos deslocamentos por ônibus, saindo da região da operação, para outros municípios. As
saídas que utilizam o metrô ou trem (10,5% do total) tem como principais destinos o Jardim
Paulista (1.817), a Sé (1.606), a Bela Vista (1.139) e outros municípios (1.126). Mauá recebe a
maioria destas viagens e diferentemente dos outros modos, não há predominância clara dos
municípios do ABCD como destino preferencial.
A análise preliminar das viagens de saída da região da OUC-MVC converge com as inferências
obtidas pelos dados do Censo e indicam que a população residente se desloca pouco,
aparentemente se mantendo próximos aos domicílios, utilizando o automóvel como principal
meio de deslocamento. As linhas de metrô parecem facilitar os deslocamentos para o próprio
município, enquanto a linha de trem permite deslocamentos para outros municípios. A atração
exercida por outros municípios no total de viagens a partir da área da Operação, 10,3% do total,
alerta para o caráter metropolitano da área que se reforça também na análise das viagens
atraídas para a região, conforme se evidencia nas próximas linhas.
 A atração exercida pela área
A pesquisa Origem-Destino também permite avaliar os motivos dos deslocamentos destinados a
área da OUC-MVC, complementando a análise dos fatores de atração para a região.
Se excluirmos do total de viagens atraídas pela região os modos a pé, bicicleta e outros, que
caracterizam viagens mais curtas, e analisarmos a origem das viagens atraídas pela região da
OUC-MVC, podemos ver que a maior parte das viagens que tem como origem outros municípios
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da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com participação de 18,4%. Este fato deve-se à
proximidade da área com o ABC: 4,3% das viagens que tem como destino a área da OUC-MVC
originam-se em São Bernardo do Campo, 2,4% em Santo André e 1,5% em São Caetano do
Sul. Entre os distritos de São Paulo, 8,1% das viagens para a área originam-se no Sacomã,
6,4% em Sapopemba e 6,4% no Ipiranga, distrito que perpassa pela área da OUC-MVC.

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 6 Residência de origem das viagens atraídas para a região da OUC-MVC

Devido à acessibilidade da região por meio dos trens da CPTM, os outros municípios da RMSP
representam 35% das viagens atraídas com origem na residência pelo modo “metrô e trem”.
É interessante notar que apesar de 18,4% das viagens atraídas para a região da OUC-MVC
partirem de outros municípios, 38% das viagens atraídas por motivo “trabalho na indústria” tem
como origem outros municípios. Isso demonstra que, proporcionalmente, a indústria presente na
OUC-MVC tem maior participação de trabalhadores de outros municípios. “procurar emprego”
também se destaca, com participação de 21%. O gráfico abaixo mostra a participação de outros
municípios no total de viagens atraídas na área da OUC-MVC, por motivo de se deslocar até a
região.
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38%
PARTICIPACAO OUTROS MUNICÍPIOS/RMSP
PARTICIPAÇÃO MÉDIA OUTROS MUNICÍPIOS: 18,4%
21%

19%

6%
3%

2%

Médico/Dentista/Saúde

Recreação/Lazer

Procurar Emprego

6%

Compras

Educação

Trabalho/Comércio

Trabalho/Serviços

Trabalho/Indústria

7%

Assuntos Pessoais

17%

Fonte: Pesquisa OD‐2007

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 7 Motivos para viagens atraídas pela área da OUC-MVC de residentes de outros municípios

Em relação à participação agregada dos motivos de deslocamento à OUC-MVC, observa-se que
a participação de viagens com o motivo “trabalho na indústria” tem uma participação superior ao
restante do município de São Paulo: 14% contra 7%, o que mostra uma concentração maior de
indústrias na região. Outro motivo que chama a atenção é o motivo “educação”, o qual tem
participação no total de viagens inferior quando o destino é OUCVMC do que no restante do
município de São Paulo: 26% contra 33%, o que reflete uma menor concentração de escolas e
faculdade na região. Veja o gráfico abaixo que resume essas informações.
32%

31%

33%
OUCVMC
26%

MUNICÍPIO SP (EXCLUSIVE OUCVMC)

14%
7%

9%9%

9%
7%
3%4%

3%3%

3%3%

Procurar Emprego

Recreação/Lazer

Compras

Assuntos Pessoais

Trabalho/Comércio

Médico/Dentista/Saúde

Fonte: Pesquisa OD‐2007

Trabalho/Indústria

Educação

Trabalho/Serviços

1%0%

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 8 Motivos para viagens totais atraídas pela área da OUC-MVC

Fazendo-se uma análise sobre a participação da população residente na OUC-MVC em relação
ao total de viagens atraídas na região, como na Figura 5.3.13.8-9 abaixo, 27% das viagens
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partindo da residência se referem à viagens internas. 47% das viagens que tem como motivo
“educação” e 44% das viagens com o objetivo de fazer compras são realizadas por moradores
da OUC-MVC.
PARTICIPAÇÃO MORADORES/TOTAL
PARTICIPAÇÃO MÉDIA MORADORES/TOTAL: 27%
47%

44%
38%
27%

25%

20%

18%
9%

Procurar Emprego

Compras

Recreação/Lazer

Assuntos Pessoais

Trabalho/Comércio

Médico/Dentista/Saúde

Fonte: Pesquisa OD‐2007

Trabalho/Indústria

Educação

Trabalho/Serviços

1%

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 9 Participação da população residente na OUC-MVC em relação ao total de viagens atraídas

As viagens que tem a área da OUC-MVC como destino principal (353.080) são realizadas
predominantemente por ônibus municipal e intermunicipal (41%), seguidas por deslocamentos
por automóvel ou carona (40%), e por metro ou trem (19%). O caráter metropolitano da região
se apresenta também na atração que esta exerce sobre outros municípios. Do total de viagens
que tem a área da operação como destino, 18,4% são originadas dos municípios (65.592) e são
realizadas por automóvel ou carona (23.547) ou por metrô ou trem (22.842). As viagens feitas
pelo modo metro ou trem têm como principais municípios de origem Mauá (9.162), Diadema
(2.790), Guarulhos (1.779), Ferraz de Vasconcelos (1.669) e Santo André (1.081). Os distritos
que mais atraem viagens de metrô ou trem para a área são Cidade Tiradentes (5836), Itaim
Paulista (2853), Itaquera (2.196). A maioria das viagens atraídas por ônibus tem origem em
outros municípios (18.627), com pequena diferença em relação ao distrito de Sacomã que atrai
18.318 viagens.
Considerando apenas os distritos que englobam a área da Operação Urbana verifica-se que do
total de viagens atraídas por automóvel (140.868), 48,5% são originadas nos mesmos distritos
(vide gráfico abaixo), ou seja, são viagens internas a esta divisão administrativa.
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Demais distritos; 92.130

São Bernardo do Campo;
9.107
Cursino; 5.965
Outros municípios
da RMSP; 23.547

Agua Rasa; 6.455

Santo André; 3.769
São Caetano do Sul; 2.982
Itaquaquecetuba; 1.567

Mooca; 9.107

Demais municípios; 6.122

Ipiranga; 15.200

São Lucas; 10.165
Sacoma; 10.188

Vila Prudente; 11.250

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 10 Viagens por automóvel ou carona atraídas para a área OUC-MVC

O mesmo fenômeno se verifica nas viagens por ônibus originadas nos distritos da Operação,
que representam 41,5% das viagens por este modo. Outros 10% são originados da zona leste,
pelos distritos de São Mateus e São Miguel. O modo metrô ou trem, por outro lado, permite atrair
para a região da operação mais viagens originadas pelos distritos do sul, Socorro e Cidade
Ademar, embora com predominância de atração sobre os distritos da zona leste, com destaque
para a Cidade Tiradentes que sozinha representa 8,2% das viagens para a região realizadas
pelo modo metrô ou trem.
Analisando-se conjuntamente os motivos das viagens, obtêm-se resultados interessantes.
Quando a razão da atração são compras ou lazer, o modo da viagem é predominantemente o
automóvel ou carona. Quanto o motivo é trabalho no setor de comércio, os deslocamentos
também são majoritariamente através deste modo.
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METRO OU TREM
803
5%

OUTROS
611
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A PÉ
3.704
20%

DIRIGINDO OU
CARONA DE
AUTOMÓVEL
10.059
55%

ÔNIBUS
3.098
17%

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 11 Deslocamento à OUC-MVC por motivo “Compras”

METRO OU TREM
1.258
6%

OUTROS
528
2%

ÔNIBUS
2.500
12%

DIRIGINDO OU
CARONA DE
AUTOMÓVEL
11.081
53%
A PÉ
5.669
27%

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 12 Deslocamento à OUC-MVC por motivo “Lazer”
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ÔNIBUS
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20%

OUTROS
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32%

METRO OU TREM
10.156
21%

DIRIGINDO OU
CARONA DE
AUTOMÓVEL
13.329
27%

Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 13 Deslocamento à OUC-MVC por motivo “Trabalho no Comércio”

OUTROS
8.126
14%
ÔNIBUS
22.503
37%

METRO OU TREM
12.215
20%

DIRIGINDO OU
CARONA DE
AUTOMÓVEL
17.205
29%
Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 14 Deslocamento à OUC-MVC por motivo “Trabalho na Indústria”
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OUTROS
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ÔNIBUS
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METRO OU TREM
32.539
21%

DIRIGINDO OU
CARONA DE
AUTOMÓVEL
45.364
30%
Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007
Elaboração: Equipe de Estudos Econômicos - Consórcio CMVC
Figura 5.3.13.8 – 15 Deslocamento à OUC-MVC por motivo “Trabalho no setor de Serviços”

O trabalho na indústria atrai viagens através de ônibus (37% dos deslocamentos por este
motivo) que também é um modo bastante utilizado para o trabalho no setor de serviços (46.167
viagens), apesar do motivo trabalho em serviços gerar também um volume considerável de
viagens por automóvel (45.364). Quando o motivo da viagem é educação, as viagens a pé são
a principal forma de deslocamento, representando 30% das viagens para a área. A participação
deste modo também é significativa para atrações pelas compras (20% das viagens) e pelo lazer
(27% das viagens).
Estes dados sugerem a presença de uma dinâmica local capaz de envolver a população
residente em atividades comerciais, lazer e educação, apesar da predominância do
deslocamento por automóvel. A atração de viagens pelo motivo trabalho, por sua vez, também
parecem indicar o dinamismo local, atraindo trabalhadores de outras regiões, mas com aparente
predominância da população residente do entorno. Parte destas características se explicaria
pelas facilidades dos equipamentos de transporte e pela localização central da área, o que
auxiliaria na compreensão do poder de atração exercida pela região sobre as viagens originadas
em outros municípios.
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5.3.14

Infraestrutura Urbana

⇒ Bases conceituais e procedimentos metodológicos
A infraestrutura urbana pode ser entendida como o conjunto de equipamentos – objetos técnicos
de engenharia (SANTOS, 2004) – que associado aos recursos humanos, desempenha a função
de prestar serviços essenciais para a sociedade.
Essas infraestruturas devem suprir as demandas essenciais da vida urbana, compreendendo o
atendimento aos serviços de saneamento básico, energia elétrica, saúde, educação, cultura,
lazer, transporte, telefonia e gás canalizado.
FERRARI (2004) considera infraestrutura urbana como “conjunto de obras públicas e serviços
de utilidade pública da cidade, que representa o capital fixo social urbano. Exemplo: vias
urbanas, rede de água, rede de esgoto, rede telefônica, rede de gás, rede de energia elétrica,
edifícios públicos e de utilidade pública e outros”.
Na Resolução CONAMA 302/2002 são listados critérios que definem áreas urbanas
consolidadas. Entre esses critérios é considerado o conjunto de equipamentos de infraestrutura
urbana, como pode ser lido na transcrição abaixo (grifo nosso):
V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais;
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2.
A Resolução CONAMA 302/2002 visou identificar por meio dos equipamentos de infraestrutura
urbana, as áreas com urbanização consolidada.
Como o estudo objeto deste EIA/RIMA, tem como um de seus objetivos o adensamento
populacional, neste item será analisada a infraestrutura disponível atualmente e a construção de
um cenário considerando o horizonte de longo prazo deste projeto, com ênfase nos
equipamentos para atendimento a demanda educacional e de saúde.
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5.3.14.1

Área Diretamente Afetada – ADA

⇒ Saúde
Esta etapa do trabalho consiste em efetuar o levantamento das unidades de saúde que integram
o perímetro da OUCMVC, para que seja assim possível estimar a demanda por estes
equipamentos no panorama proposto pela operação urbana. No entanto, mostra-se relevante
realizar algumas considerações quanto aos processos de implantação do sistema público de
saúde no município, bem como das políticas públicas em vigência para o setor, a fim de uma
melhor visualização da rede de serviços existente, dentro do contexto em que se insere.
O Sistema Único de Saúde - SUS foi institucionalizado no país pela Constituição de 1988, sendo
regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde (Lei nº 8080/1990). O sistema visa garantir
atendimento integral para todos os cidadãos, entendendo a integralidade dos serviços como um
"conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema" (BRASIL.
CNSS, 2011, p. 10).
Destaca-se que no ano de 1994 o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família
(PSF), que tinha como principal objetivo reorganizar a prática da atenção à saúde, priorizando
ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e
contínua. Em sua estratégia, o Programa incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema
Único de Saúde (SUS) de universalização, descentralização, integralidade e participação da
comunidade, sendo estruturada a partir da Unidade Básica de Sáude (UBS) em equipes
multiprofissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de
saúde) pautando – se na criação de vínculos de corresponsabilidade, facilitando o atendimento
aos problemas da comunidade.
A estratégia do PSF, portanto visa atender os pacientes que se enquadram no nível da atenção
básica, que de acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde (MS), que institui os
parâmetros e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, estas práticas se definem
enquanto um "conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde". Destaca-se ainda que “utiliza tecnologias de elevada
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde das populações
de maior freqüência e relevância”, sendo o contato preferencial dos usuários com o SUS.
Com relação ao recorte de análise da OUCMVC, esta se insere no contexto da esfera municipal,
onde se verifica que a atual configuração da rede de saúde pública é resultado de um processo
de plena institucionalização do SUS, após as experiências privadas (PAS – Plano de Assistência
à Saúde) no ano de 2001. A partir de 2003 o município foi habilitado na gestão plena da atenção
básica, sendo municipalizadas as unidades básicas e centros de saúde, que até então
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respondiam à competência administrativa estadual.
A partir de 2005 estas unidades passaram a incorporar o serviço de pronto atendimento AMA Assistência Médica Ambulatorial, ou no caso daquelas que apresentavam melhores estruturas,
Ambulatórios de Especialidades – AE. Em decorrência destes processos de reestruturação da
esfera municipal, nota-se um representativo aumento do número de Unidades Básicas de
Saúde, assim como de unidades especializadas diretamente vinculadas à Secretaria Municipal
de Saúde na última década, conforme Tabela 5.3.14.1-1.
Tabela 5.3.14.1-1
Número de Unidades Básicas de Saúde, por esfera administrativa – 2000-2010
Esfera administrativa

2000

2007

2010

Total

359

419

s.i

Municipal

135

407

434

Estadual

207

10

s.i

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – CEinfo (2010)

⇒ Educação – atendimento aos serviços de educação
Conforme demonstrado no item 5.3.4.3, que retrata a temática da Educação para a Área
Diretamente Afetada pela Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca, os 07 setores que
a constituem: Mooca, Cambuci, Ipiranga, Vila Prudente, Vila Carioca, Parque da Mooca e Henry
Ford concentram 86 equipamentos de educação, dos quais 42 são privados, 28 são municipais
e 16 são estaduais.
Pretende-se nesta etapa apresentar um panorama da situação da educação pública em cada
um dos setores componentes da ADA, apresentando a quantidade de matrículas por etapa de
ensino, bem como a porcentagem da população de baixa renda que efetivamente depende do
serviço público. É imprescindível realizar esta análise para melhor dimensionar a quantidade de
vagas necessárias para atender o adensamento populacional previsto para 2040.
A ADA possui aproximadamente 6.174 alunos matriculados em estabelecimentos municipais
(referente a agosto/2012) e na rede estadual foram 13.263 alunos matriculados (referente a
maio/2012), totalizando mais de 19.000 alunos na rede pública de ensino. Diante da demanda
atendida em 2010, calculou-se a quantidade de vagas necessárias objetivando-se atender a
demanda a partir do adensamento populacional previsto até 2040.
A projeção da demanda de vagas em Educação para as áreas a serem adensadas pela
Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca baseou-se nos dados de renda dos
domicílios, provenientes do Censo demográfico do IBGE 2010. Para cada setor da Operação,
obteve-se a porcentagem do número de domicílios cuja renda é de até 3 salários mínimos per
capita, sobre o total de domicílios. Essa porcentagem foi utilizada para calcular a população em
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2010 de cada setor, que potencialmente dependeria dos equipamentos públicos de educação
disponíveis em seu perímetro. Por exemplo: No setor Ipiranga, dos 16.758 (Quadro 5.3.8.2-9 no
item Habitação) domicílios particulares permanentes, 9.042 (54%) apresentaram renda
domiciliar per capita de até 3 salários mínimos (vigentes em 2010), o que representa um
rendimento mensal de zero a R$ 1530,00. A população em 2010, no setor Ipiranga, de 0 a 3
anos era de 2.126 crianças, calcularam-se então 54% deste número, o que resultou em 1.148
crianças que em 2010 poderiam depender de equipamentos de educação públicos.
A partir da obtenção do número de crianças que potencialmente demandariam o serviço público,
calculou-se a porcentagem deste total que foram atendidas em 2010. Utilizaram-se os dados
disponibilizados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Educação, referentes às matriculas
em escolas públicas inseridas no perímetro de adensamento populacional. Dando continuidade
ao exemplo do setor Ipiranga, das 1.148 crianças de 0 a 3 anos, que se inseriam na população
cuja renda domiciliar era até R$ 1530,00, somente 34% foram atendidas pelos equipamentos
públicos, pois se constatou que em 2010, houve 387 matrículas em creches e escolas de
educação infantis públicas. Denominou-se esse valor de 34% de Proporção de Dependência, o
que significa que 34% do público de 0-3 anos do setor do Ipiranga usufruiu dos equipamentos
educacionais públicos em 2010. Tendo em vista este cálculo, objetiva-se que minimamente
estes 34% consigam ser atendidos em 2040, no intuito de evitar que a oferta futura seja inferior
a atual.
Desta forma, destacam-se as duas porcentagens importantes que embasaram esta
metodologia, uma serviu para calcular o número da população que dependeria dos
equipamentos públicos a partir de sua renda domiciliar mensal, e outra foi útil para o cálculo do
número de pessoas que efetivamente utilizou tais equipamentos em 2010.
O dimensionamento de vagas para esta faixa etária (0 a 3 anos) para o setor Ipiranga, por
exemplo, para 2040, basearam-se nos referidos valores percentuais destacados acima.
Calculou-se 54% da população de 0-3 anos prevista para 2040, definindo-se o público a ser
atendido. E buscou-se atender 34% deste público, mantendo a Proporção de Dependência
verificada em 2010, o que resultou em 933 vagas que deverão ser implantadas até 2040 com
vistas a cumprir o atendimento à população que efetivamente depende desse serviço público.
A metodologia de dimensionamento de vagas para educação pública fundamentada na definição
de proporções (de renda e de matrículas) foi aplicada para todos os setores da Operação
Urbana. A justificativa é que ela se ajusta a realidade de cada setor, pois relacionou dados reais
de renda domiciliar e de matrículas realizadas em 2010, possibilitando a prospecção de um
cenário mais verdadeiro para 2040.
O cálculo do incremento do número de crianças em 2040 foi feito a partir das estimativas
populacionais projetadas como ideal para os setores durante a implantação da Operação
Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca. Sendo assim, para o setor Cambuci, prevê-se
incremento populacional de159%; para o setor Mooca de 277%; para o setor Parque da Mooca
de 127%; para o setor Henry Ford de 339%; para o setor Ipiranga de 141%; para o setor Vila
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Carioca de 227% e por fim, para o setor Vila Prudente de 54%. O valor de incremento
estabelecido para cada setor foi aplicado para cada faixa etária.
O Quadro 5.3.14.1-1 apresenta a situação dos serviços públicos educacionais em 2010 do setor
Mooca. Verifica-se que em 2010, havia 09 equipamentos, dos quais 06 eram municipais e 03
estaduais. Para 2040, a expectativa de atendimento prevê 30 novos equipamentos, dos quais 21
deverão ser creches.
Quadro 5.3.14.1-1
Cenários da educação pública no setor Mooca, 2010 e 2040.

Setor Mooca - 2010
População 2010
Proporção de
Matrículas 2010
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
1.364
873
743
5
85%
4 a 5 anos
641
410
362
1
88%
6 a 10 anos
1.049
671
602
1
90%
11 a 14 anos
1.018
652
2
2.084
135%
15 a 19 anos
1.403
898
Total:
5.475
3.504
3.741
9
Setor Mooca - 2040
População 2040
Novos
Proporção de
Vagas 2040
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
5.142
3.291
2.797
21
85%
4 a 5 anos
1.806
1.156
1.017
3
88%
6 a 10 anos
4.565
2.922
2.630
3
90%
11 a 14
4
4.826
anos
3.088
3.757
100%
15 a 19
4.302
anos
2.753
Total:
20.641
13.210
10.201
31
Balanço da Situação 2010 do setor Mooca
Em 2010, o setor Mooca apresentava 09 equipamentos públicos de educação dos quais 02 eram
estaduais e 06 municipais. O setor apresentou um total de 3.741 matrículas realizadas no período de
2011/12. Destaca-se que o atendimento a faixa etária de 11 a 19 anos foi superior à demanda da
população desta idade do setor. O setor apresentou todas as etapas de ensino, de creche ao ensino
fundamental.
Balanço da Situação 2040 do setor Mooca
Para o cálculo de vagas para 2040, considerou-se a proporção de dependência verificada em 2010. O
setor Mooca, para atender ao adensamento populacional proposto, precisará de 30 equipamentos
públicos, os quais deverão somar ao menos 10.201 vagas para crianças e jovens de 0 a 19 anos. A maior
demanda será por creches, 21 equipamentos para crianças de 0 a 3 anos.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012.

O Quadro 5.3.14.1-2 apresenta a situação dos serviços públicos educacionais em 2010 do setor
Cambuci. Verifica-se que em 2010, havia 02 equipamentos, dos quais 01 era municipal e 01
estadual. Para 2040, a expectativa de atendimento prevê 09 equipamentos, dos quais 05
deverão ser creches. Ressalta-se que atualmente o setor não possui equipamentos para as
faixas etárias de 0 a 3 anos e 11 a 19 anos.
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Quadro 5.3.14.1-2
Cenários da educação pública no setor Cambuci, 2010 e 2040.

Setor Cambuci - 2010
População 2010
Proporção de
Matrículas 2010
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
922
581
0
4 a 5 anos
479
302
234
1,5
77%
6 a 10 anos
767
483
533
0,5
110%
11 a 14 anos
645
406
0
15 a 19 anos
757
477
0
Total:
3.570
2.249
767
2
Setor Cambuci - 2040
População 2040
Novos
Proporção de
Vagas 2040
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
2.388
1.504
752
6
50%*
4 a 5 anos
909
573
441
1
77%
6 a 10 anos
2.318
1.460
927
1
110%
11 a 14
1
50%*
anos
2.041
1.286
643
15 a 19
50%*
anos
1.590
1.002
501
Total:
9.246
5.825
3.264
9
Balanço da Situação 2010 do setor Cambuci
Em 2010, o setor Cambuci apresentava 03 equipamentos públicos de educação, dos quais 01 é o Centro
Integrado de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA (municipal), 01 é estadual e 01 é municipal. Foram
constatadas 767 matrículas nos equipamentos que atendem a faixa etária de 04 a 10 anos. Atualmente,
não existem equipamentos públicos que ofereçam turmas para as faixas etárias de 0 a 3 anos e de 11 a
19 anos.
Balanço da Situação 2040 do setor Cambuci
Para o cálculo de vagas para 2040 considerou-se a proporção de dependência verificada em 2010. O
setor Cambuci precisará de 09 equipamentos públicos de educação para manter o atendimento a
população de baixa renda que depende de serviços públicos. Do total de equipamentos previstos, a maior
parte será creches, visto que atualmente não existem creches no perímetro do setor Cambuci. Ressaltase que o setor não apresentará equipamento para Ensino Médio, porém há demanda de 501 vagas que
deveria ser atendidas, possivelmente com a utilização de serviços oferecidos nos demais setores, por
exemplo, do setor Mooca.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012.*Previsão de atendimento de 50% da população de baixa renda.

O Quadro 5.3.14.1-3 apresenta a situação dos serviços públicos educacionais em 2010 do setor
Parque da Mooca. Verifica-se que em 2010, havia 02 equipamentos estaduais que atendiam o
público de 11 a 19 anos. Para 2040, a expectativa de atendimento prevê 05 equipamentos, dos
quais 04 são creches, visto que atualmente o setor não possui serviços públicos que
contemplem esta faixa etária.
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Quadro 5.3.14.1-3
Cenários da educação pública no setor Parque da Mooca, 2010 e 2040.
Setor Parque da Mooca - 2010
População 2010
Total
0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14 anos
15 a 19 anos
Total:

926
444
744
774
1.063

Baixa Renda
435
209
350
364
500

Matrículas 2010

Proporção de
Dependência

Equipamentos

0
0
0
757
295
1.052

1
1
2

208%
59%
-

Setor Parque da Mooca - 2040
População 2040
Total
0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14
anos
15 a 19
anos
Total:

Novos
Equipamentos

Vagas 2040

Baixa Renda
2.102
781
1.916

988
367
900

494
183
450

2.213

1.040

283

Proporção de
Dependência
4
50%*
1
50%*
50%*
-

208%

59%
1.957
920
543
8.969
4.215
1.953
5
Balanço da Situação 2010 do setor Parque da Mooca
Em 2010, o setor Parque da Mooca apresentava 02 equipamentos estaduais de educação que ofereciam
turmas para a faixa etária de 11 a 19 anos. O número de matrículas para o 2º ciclo do Ensino
Fundamental foi muito superior ao número de pessoas de 11 a 14 anos que habitam o setor. Entretanto,
para as crianças até 11 anos não há creche, escola de educação infantil e escola para exercício do 1º
ciclo do Ensino Fundamental.
Balanço da Situação 2040 do setor Parque da Mooca
O setor Parque da Mooca precisará de 05 equipamentos públicos de educação. A maior demanda é para
creches. Serão 232 vagas em 04 creches e 86 vagas em 01 escola de educação infantil. Não estão
previstos novos equipamentos para o ciclo do Ensino Fundamental e Médio.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012. *Previsão de atendimento de 50% da população de baixa renda.

O Quadro 5.3.14.1-4 apresenta a situação dos serviços públicos educacionais em 2010 do setor
Ipiranga. Verifica-se que em 2010, havia 12 equipamentos públicos, dos quais 05 são municipais
e 08 são estaduais, que atendiam o público de 0 a 19 anos. Destaca-se que há também um
estabelecimento estadual de ensino superior. Para 2040, a expectativa de atendimento prevê 11
equipamentos, dos quais 07 serão creches.
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Quadro 5.3.14.1-4
Cenários da educação pública no setor Ipiranga 2010 e 2040.
Setor Ipiranga - 2010
População 2010
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
2.126
1.148
4 a 5 anos
1.235
667
6 a 10 anos
1.887
1.019
11 a 14 anos
1.859
1.004
15 a 19 anos
2.554
1.379
Total:
9.661
5.217

Matrículas 2010
387
382
2.270
2.370
2.523
7.932

Equipamentos
2,5
2,5
2,7
2,7
1,6
12

Proporção de
Dependência
34%
57%
223%
236%
183%

Setor Ipiranga - 2040
População 2040
Novos
Proporção de
Vagas 2040
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
5.124
2.767
941
7
34%
4 a 5 anos
2.249
1.214
692
2
57%
6 a 10 anos
5.275
2.849
579
1
100%
11 a 14 anos
5.659
3.056
686
1
100%
15 a 19 anos
4.977
2.687
164
0
100%
Total:
23.283
12.573
3.062
11
Balanço da Situação 2010 do setor Ipiranga
Em 2010, o setor Ipiranga apresentou 12 estabelecimentos públicos de ensino que atendiam da faixa etária
de 0 a 19 anos. Destaca-se que a partir dos 6 anos, as ofertas de vagas foram maiores do que a população
de baixa renda do setor.
Balanço da Situação 2040 do setor Ipiranga
O setor Ipiranga em 2040 precisará de 11 novos equipamentos de educação. Destaca-se que a maior
demanda é para creches e pré-escolas. Há também a demanda por um equipamento que ofereça etapas do
Ensino Médio. A faixa etária de 6 a 14 anos, precisará de 1.265 vagas que deverão ser distribuídas pelos
demais setores.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012.

O Quadro 5.3.14.1-5 apresenta a situação dos equipamentos públicos de educação em 2010 do
setor Henry Ford. Verifica-se que em 2010, havia 02 equipamentos municipais que atendiam o
público de 0 a 5 anos. Para 2040, a expectativa de atendimento são 08 novos estabelecimentos
públicos de ensino neste setor, dos quais 04 serão para atender a faixa etária de 0 a 5 anos.
Quadro 5.3.14.1-5
Cenários da educação pública no setor Henry Ford, 2010/2040.
Setor Henry Ford - 2010
População 2010
Matrículas 2010
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
671
577
61
4 a 5 anos
352
303
151
6 a 10 anos
588
506
0
11 a 14 anos
555
477
0
15 a 19 anos
706
607
0
Total:
2.872
2.470
212
Setor Henry Ford - 2040

Equipamentos
1
1
2

Proporção de
Dependência
11%
50%
-
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População 2040
Novos
Proporção de
Vagas 2040
Equipamentos
Dependência
Total
Baixa Renda
0 a 3 anos
2.946
2.533
279
2
11%
4 a 5 anos
1.194
1.027
513
2
50%
6 a 10 anos
2.933
2.522
1261
2
50%*
11 a 14 anos
2.976
2.560
1280
1
50%*
15 a 19 anos
2.559
2.201
1100
1
50%*
Total:
12.608
10.843
4.433
8
Balanço da Situação 2010 do setor Henry Ford
Em 2010, no setor Henry Ford, havia 02 equipamentos públicos que atendiam somente as crianças de 0 a 5
anos. Não havia equipamentos que oferecessem as demais etapas de ensino básico.
Balanço da Situação 2040 do setor Henry Ford
Para 2040, serão necessários 08 novos equipamentos. Destaca-se que haverá 04 novos equipamentos que
oferecerão etapas de creche e pré-escola.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012. *Previsão de atendimento de 50% da população de baixa renda.

O Quadro 5.3.14.1-6 apresenta a situação dos equipamentos públicos de educação em 2010 do
setor Vila Prudente. Verifica-se que em 2010, havia 06 equipamentos, dos quais 05 eram
municipais. Destaca-se que para a população de pré-escola, em 2010, houve uma oferta muito
superior a demanda, o que sugere que a população de outros setores e distritos utilizou préescolas públicas do setor Vila Prudente. Para 2040, a expectativa de atendimento são 02 novos
estabelecimentos públicos de ensino neste setor, 01 para a faixa etária de 0 a 3 anos e outro
para faixa etária de 11 a 19 anos.
Quadro 5.3.14.1-6
Cenários da educação pública no setor Vila Prudente, 2010 e 2040.
Setor Vila Prudente - 2010
População 2010

721
392
624

Baixa
Renda
526
286
456

626

457

863

630

3.226

2.355

Total
0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14
anos
15 a 19
anos
Total

Matrículas 2010

Proporção de
Dependência

Equipamentos

74
564
240

1
3
1

14%
197%
53%

398

1

37%

1.276

6

-
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Setor Vila Prudente- 2040
População 2040

1.110
437
1.127

Baixa
Renda
811
319
823

1.235

902

Total
0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14
anos
15 a 19
anos
Total

Vagas 2040

Novos
Equipamentos

Proporção de
Dependência

113
0
436

1
-

14%
100%
53%

620

1

37%

1.058
772
4.968
3.627
954
2
Balanço da Situação 2010 do setor Vila Prudente
Em 2010, o setor Vila Prudente apresentou 06 equipamentos de educação. Destaca-se o baixo
número de matrículas em creches e o elevado número de matrículas em pré-escolas, de tal
forma que supera a população de 4 a 5 anos. O que pode sugerir que a população desta faixa
etária que mora em outros locais, utiliza os serviços públicos de educação instalados no setor
Vila Prudente.
Balanço da Situação 2040 do setor Vila Prudente
Para 2040 serão necessários pelo menos 02 novos equipamentos públicos de educação, um
que funcionará como creche e outro como escola de Ensino Médio. A população de 6 a 10 anos
do setor precisará utilizar equipamentos de outros setores.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012.

O Quadro 5.3.14.1-7 apresenta a situação dos equipamentos públicos de educação em 2010 do
setor Vila Carioca. Verifica-se que em 2010, havia 09 equipamentos públicos, dos quais 08 eram
municipais e atendiam em maior parte a população de 0 a 5 anos. Para 2040, esperam-se 25
novos equipamentos, a maior demanda é para creches e pré-escolas.
Quadro 5.3.14.1.7
Cenários da educação pública no setor Vila Carioca, 2010 e 2040.
Setor Vila Carioca - 2010
População 2010
Total
0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14 anos
15 a 19 anos
Total:

Baixa Renda
2.005
1.138
1.912
2.041
2.547
9.643

1.845
1.047
1.759
1.878
2.343
8.872

438
767
448
1.421

3
4
1
1

Proporção
de
Dependência
23%
73%
25%
34%

3.074

9

-

Matrículas
2010

Equipamentos
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Setor Vila Carioca - 2040
População 2040
Total

Baixa Renda

Vagas 2040

0 a 3 anos
4 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 14 anos
15 a 19 anos
Total:

Novos
Equipamentos

Proporção
de
Dependência
23%
73%
25%

6.556
6.032
1.387
11
2.822
2.596
1.895
6
7.151
6.579
1.645
2
8.312
7.647
4.693
5
34%
6.690
6.155
31.533
29.010
9.620
24
Balanço da Situação 2010 do setor Vila Carioca
Em 2010, o setor Vila Carioca apresentou 09 equipamentos de educação. Foram 3.074
matrículas. O setor apresentou turmas em todas as etapas do ensino básico.
Balanço da Situação 2040 do setor Vila Carioca
Para 2040 serão necessários 25 novos equipamentos públicos de educação, dos quais 19 serão
destinados ao atendimento da população de 0 a 5 anos, somando mais de 3.000 vagas.
Elaboração: WALM Engenharia, 2012.

5.3.15

Áreas Passiveis de Desapropriação

5.3.15 Áreas Passíveis de Desapropriação
A implementação das intervenções propostas no PUE da OUCMVC visa promover a
requalificação urbana no território definido como o perímetro da OUCMVC, aqui também
definido como ADA deste EIA/Rima.
Dentre as melhorias trazidas pela implantação da OUCMVC, as diretrizes de projeto
conjecturam a “ocupação mais intensa de vastas áreas centrais, com uso misto do solo, sob
diretrizes de compatibilidade com a oferta de infraestrutura urbana e equilibrada com a
identidade, paisagem e ambiente locais; desenvolvimento de um polo econômico especializado
de valor estratégico, focado na logística estruturada de distribuição de mercadorias com destino
e origem na cidade; ser um exemplo na reinserção urbana e econômica de tecidos industriais e
áreas contaminadas, com instalação de novas atividades compatíveis com as condições
específicas destes sítios e; apresentar soluções espacialmente integradas de drenagem e
espaços públicos, de forma que a água possa ser vista também como elemento de valor urbano,
assumindo funções econômicas e de lazer” (SMDU, 2012).
Para a plena execução das intervenções propostas no PUE da OUCMVC haverá a necessidade
de desapropriações de alguns imóveis presentes na ADA, objetivando a implantação de
melhorias viárias, seja a partir da abertura de novas vias, para interligação com outras já
implantadas e; alargamento de vias existentes, buscando promover a readequação viária no
perímetro em estudo. Além das intervenções viárias, a desapropriação se faz necessária para a
implantação de novas áreas verdes e equipamentos sociais, das estruturas de drenagem
propostas, implantação de HIS.
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A localização dessas áreas de desapropriação poderá ainda sofrer alterações, durante a fase de
aprimoramento dos projetos, no nível do projeto executivo, bem como, a partir de posterior
aprovação nas instâncias de governo pertinentes.
5.3.15.1

Procedimentos Metodológicos

O diagnóstico das áreas passíveis de desapropriação está embasado em dados fornecidos pelo
empreendedor, os quais foram analisados em levantamentos de campo, durante o período
compreendido entre 09 e 17 de agosto de 2012.
O diagnóstico das áreas passíveis de desapropriação foi desenvolvido em “Blocos de
Desapropriação”, totalizando 215 Blocos em estudo. A sua localização pode ser consultada no
“Mapa das Áreas de Desapropriação” - MSE-OUCMVC-19, apresentado ao final deste item.
Os procedimentos metodológicos, portanto, estarão baseados na análise de blocos de
desapropriação, consistindo assim, na caracterização de um conjunto de imóveis a serem
desapropriados para a implantação das intervenções propostas. Entretanto, dado que o objetivo
deste EIA-RIMA é apresentar a viabilidade ambiental da Operação Urbana e que este poderá
sofrer alterações até a sua fase de implantação, ressalta-se que neste momento, não serão
diagnosticados os imóveis individualmente, além disso, destaca-se que essas áreas poderão
ainda sofrer alterações e pequenos ajustes, sobretudo quando o projeto avançar e se consolidar
no nível de projeto executivo e com a consequente aprovação do projeto nas instâncias de
governo pertinentes.
Estas desapropriações serão fundamentadas por diversas normas jurídicas, entre as quais se
destacam o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da Constituição Federal de 1988 e, também, o
Decreto-lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941. Sendo assim, as medidas de mitigação e
compensação deverão estar alinhadas as mesmas, bem como aos instrumentos normativos do
IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e pela ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
Para análise das desapropriações utilizou-se como base a norma brasileira NBR-14.653 da
ABNT que tem como objetivo “consolidar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os
serviços técnicos de avaliação de bens” (ABNT, 2004). Para o estudo em questão, o qual tem
foco de análise o ambiente urbano, será considerada a segunda parte do documento que trata
da avaliação de imóveis urbanos (NBR-14.653-2 de 2004).
Além disso, a análise estará baseada na Norma para avaliação de imóveis urbanos e no Estudo
de fatores de homogeneização de terrenos urbanos, elaborados pelo Instituto Brasileiro de
Perícias e Engenharia de São Paulo (IBAPE-SP/2005), com revisão aprovada em 13/09/2011.
Com base nestes critérios optou-se por diagnosticar os blocos de desapropriação, a partir das
Zonas de Características Homogêneas estabelecidas pelo IBAPE (2011). Trata-se de 11 zonas
divididas em quatro grupos específicos de imóveis, os quais abarcam características comuns
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observadas nas áreas urbanas do Estado de São Paulo. Desta forma, o quadro a seguir
apresenta as terminologias para a classificação dos padrões das edificações encontrados.
Quadro 5.3.15.1-1
Zonas Características Homogêneas – IBAPE (2005)
GRUPO

ZONA

Residencial Horizontal de Padrão Popular
Grupo I
Zonas de Uso
Predominante Residencial Residencial Horizontal de Padrão Médio
e Ocupação
Horizontal
Residencial Horizontal de Padrão Alto
Prédios de Apartamentos de Padrão Popular
Grupo II
Zonas de Uso Residencial
ou Comercial e Ocupação Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio
Vertical (Zonas de
Incorporação)
Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Alto
Grupo III
Zonas de Uso Comercial
ou de Serviços com
Ocupação
Predominantemente
Horizontal
Grupo IV
Zonas de Uso Industrial
ou de Armazéns

Comércio ou Serviços de Padrão Popular
Comércio ou Serviços de Padrão Médio
Comércio ou Serviços de Padrão Alto
Indústrias
Galpões

Fonte- Estudo de fatores de homogeneização de terrenos urbanos (IBAPE, 2005).

Somada a estas zonas, inseriram-se duas outras classes identificadas na ADA, as quais não
encontram correspondência com a metodologia proposta pelo IBAPE (áreas desocupadas e
áreas de ocupação incipiente). Na sequência apresenta-se uma breve caracterização dos tipos
de ocupação diagnosticados.
 Caracterização das classes•

Residencial Horizontal de Padrão Popular- Encontradas em regiões periféricas ou de
ocupações irregulares, dotadas de pouca infraestrutura urbana, alta densidade de
ocupação e concentração de famílias de baixa renda. Os lotes possuem dimensões
reduzidas, em torno de 125m², e as edificações predominantes são de padrão proletário,
geralmente associadas à autoconstrução e no uso mínimo de materiais de acabamento.

•

Residencial Horizontal de Padrão Médio- Zona cuja característica é de ocupação
horizontal, com predominância de casas e rara presença de comércio. São dotadas de
infraestrutura básica, com população concentrada em renda média. Os lotes possuem
dimensões em torno de 250m² e as edificações são de padrão médio, podendo ser
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térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas, caracterizadas pelos acabamentos
econômicos, porém em alguns casos com boa qualidade.
•

Prédios de Apartamentos de Padrão Popular- Encontrados em diversas regiões,
dotadas de infraestrutura básica e com concentração de população de baixa renda.
Apresentam vocação para ocupação de prédios de apartamentos de padrão popular,
geralmente sem elevadores, até quatro andares.

•

Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio- Dotados de
infraestrutura completa com concentração de população de renda média. De acordo com
a proposta do IBAPE (2011), é necessário “verificar a vocação legal e a predominância
de ocupação” para caracterizar este tipo uso.

•

Comércio ou Serviços de Padrão Popular- Podem ser identificadas em regiões
periféricas ou de população de baixa renda, onde é constatada a concentração de
comércio ou prestação de serviços populares. As edificações seguem o padrão
econômico das residenciais de padrão popular, ou seja, caracteriza-se pela presença de
edificações térreas ou com um pavimento, construídas obedecendo à estrutura
convencional e sem preocupação com a funcionalidade ou estilo arquitetônico. A
edificação pode apresentar destinações diversas, tais como salões, oficinas ou lojas,
sendo o acesso aos andares superiores, quando há, feitos por meio de escadas e
corredores estreitos, geralmente sem portaria. As fachadas não possuem tratamento
arquitetônico, normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, combinadas com
caixilhos do tipo econômico, fabricados com material de qualidade inferior.

•

Comércio ou Serviços de Padrão Médio- ocupação predominantemente comercial ou
por prestadores de serviços, cujo padrão se assemelha a Classe Residencial Horizontal
de Padrão Médio. Ou seja, caracteriza-se por edificações com projeto arquitetônico
simples, geralmente compostas por sala, um ou mais dormitórios, banheiro, cozinha,
podendo dispor de dependências externas para serviços e cobertura simples para um
veículo. São constituídas por estrutura simples de concreto e alvenaria de tijolos de barro
ou de blocos de concreto, revestidas interna e externamente, com cobertura em laje prémoldada impermeabilizada ou telhas de cimento amianto ou barro sobre estrutura de
madeira, com forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos especiais,
eventualmente pisos cimentados ou revestidos com caco de cerâmica ou cerâmica
comum, e as fachadas são normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco,
podendo ter aplicação de pastilhas cerâmicas ou equivalentes.

•

Áreas Industriais- São zonas cuja vocação é geralmente definida pelas legislações
estaduais e municipais, com restrições de uso específicas e com ocupação
predominantemente industrial. Segundo o IBAPE estas áreas apresentam tamanho
médio de 5.000 m² por lote. Apresenta arquitetura simples, pequena área construída e pé
direito com acima dos 4 metros. A cobertura possui estrutura metálica ou de madeira e
telhas de zinco ou amianto sem forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos
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especiais, pisos cimentados e as fachadas são normalmente pintadas a látex sobre
emboço ou reboco.
•

Áreas de Galpões- São identificadas pela presença de armazéns ou galpões, sem
características industriais, podendo ser encontradas em regiões cerealistas ou de
comércio. Apresentam áreas médias de 500m² por unidade e estão localizadas próximas
as vias de grande circulação. Geralmente estão ligadas à atividade logística, comércio de
autopeças, oficinas ou serralherias.

•

Áreas Desocupadas- áreas sem edificações, classificadas como terreno vago, podendo
ser ocupadas por campo antrópico, ou por indivíduos arbóreos isolados, esta categoria de
áreas a serem desapropriadas ocorrem.

5.3.15.2

Caracterização dos blocos de desapropriação

Os blocos de desapropriação apresentados neste diagnóstico foram analisados de acordo com
os projetos estratégicos o qual pertencem, respectivamente, PE Cambuci, PE Tamanduateí I,
PE Tamanduateí II, PE Vila Monumento, PE Vila Carioca, além de outras intervenções
propostas no âmbito do PUE e não pertencentes aos projetos estratégicos citados
anteriormente.
Cabe apenas uma observação, a de que em alguns casos, as áreas previstas para
desapropriação localizam-se nas áreas centrais de quadras de ruas, portanto, não passiveis de
visualização em trabalho de campo, para os quais a caracterização foi elaborada apenas por
imagem aérea, podendo assim, haver alguma imprecisão quanto à classificação proposta pelo
IBAPE.
Setor Cambuci (Projeto Estratégico Cambuci)
 Bloco 1 e 3
Os Blocos 1 e 3 estão inseridos no Setor Cambuci, situado especificamente na rua Junqueira
Freire, cuja extensão vai até a rua Barão de Iguape, e da rua Barão de Iguape a rua São Paulo
respectivamente, perfazendo a área de desapropriação total de 15.164m² como é possível
verificar na Figura 5.3.15.2-1. A desapropriação desta área se faz necessária para viabilizar a
construção de Habitações de Interesse Social (HIS).
Atualmente identifica-se no bloco 1, os seguintes usos, uma oficina, o Núcleo de inserção
produtiva do Serviço Franciscano de Apoio a Reciclagem (RECIFRAN), há também uso
residencial de médio a baixo padrão e comercial, é possível reconhecê-la nas fotos 5.3.15.2-1 e
2 . O bloco 3 corresponde a uma área verde e uma área de campo antrópico, além de um
pequeno grupo de residências de baixo padrão (fotos 5.3.15.2-3 e 4). Predomina no Bloco 1 a
classe de uso e ocupação do solo denominada Comércio e Serviços e, por outro lado, o Bloco 3,
apresenta-se em grande parte desocupado.
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Figura 5.3.15.2-1 - Área de Desapropriação dos Blocos 1 e 3.

Foto 5.3.15.2-1 - Bloco 1- Área a ser
desapropriada, face da rua Junqueira
Freire. (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-3 - Bloco 3- Área a ser
desapropriada, face da rua Barão de Iguape.
(Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-2 - Bloco 1- Área a ser
desapropriada, face da rua Barão de
Iguape. (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-4 - Bloco 3 - Área a ser
desapropriada, face da rua São Paulo.
(Google Earth, julho/2013).

 Bloco 2
O Bloco 2 (13.763m²) situa-se especificamente na rua do Lavapés, e sua extensão alcança até o
encontro com a rua Junqueira Freire, como é possível verificar na Figura 5.3.15.2-2. A área
corresponde a uma loja de material de construção (fotos 5.3.15.2-5 e 5.3.15.2-6), e sua
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desapropriação é necessária para viabilizar a implantação de um novo equipamento público no
setor Cambuci. O uso atual predominante é comércio e serviços.

Figura 5.3.15.2-2 - Área de Desapropriação do Bloco 2.

Foto 5.3.15.2-5 - Bloco 2- Loja de material na rua
do Lavapés.

Foto 5.3.15.2-6 - Bloco 2- Profundidade da loja
de material na rua do Lavapés. (Google Earth,
julho/2013).

 Bloco 4
O Bloco 4 está localizado na Praça José Luís de Mello Malheiro, delimitado ao norte, pelo
viaduto 31 de março e ao sul, pela rua Leopoldo Miguez. A Figura 5.3.15.2-3 apresenta uma
visão geral do bloco 4, o qual totaliza 1.481m² e apresenta uso institucional. As fotos 5.3.15.2-7
e 8 representam os locais que serão atingidos para construção da nova alça de descida da
Radial Leste, ou seja, esta desapropriação se faz necessária para viabilizar intervenções de
melhoria viária.
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Figura 5.3.15.2-3 - Área de Desapropriação do Bloco 4.

Foto 5.3.15.2-7 - Parte do bloco 4 a ser
desapropriada na Praça José Luís de Mello
Malheiro (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-8 - Visão do Bloco 4 do viaduto
31 de Março (Google Earth, julho/2013).

 Bloco 5
O Bloco 5 situa-se na rua do Lavapés, iniciando-se na rua Otto de Alencar e; a Leste, limitandose com a rua Junqueira Freire, perfazendo a área de desapropriação total de 87.048m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. A área do bloco corresponde
instalações da Eletropaulo, na rua Lavapés na altura do número 739.

da
de
de
às

A Figura 5.3.15.2-4 apresenta uma visão geral do bloco 5. Enquanto as fotos 5.3.15.2-9 e
5.3.15.2-10 apresentam a galeria da Eletropaulo que deverá ser desapropriada para a
implantação do parque Eletropaulo.
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Figura 5.3.15.2-4 - Área de Desapropriação do Bloco 5.

Foto 5.3.15.2-9 - Bloco 5- Galeria da Eletropaulo
na rua do Lavapés.

Foto 5.3.15.2-10 - Bloco 5- Muro da Galeria da
Eletropaulo na rua do Lavapés.

 Bloco 6
O Bloco 6 localiza-se especificamente na av. do Estado, em seu trecho, delimitado ao norte pela
rua Antônio de Sá e, ao sul, pela rua Pedro Severiano, a área de desapropriação prevista
totaliza 252m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
A área que será atingida pela intervenção prevista se refere à porção lateral da Igreja Deus é
Amor. Assim, dado o tipo de ocupação, decidiu-se de sua classificação como uso institucional.

572

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

A Figura 5.3.15.2-5 apresenta uma visão geral do bloco 6. Enquanto a foto 5.3.15.2-11
representa o local que será atingido pelas intervenções previstas.

Figura 5.3.15.2-5 – Bloco 6

Foto 5.3.15.2-11 - área livre compreendida entre o templo
e o muro que delimita o local, face da av. do Estado.

 Bloco 8
O Bloco 8 está localizado na av. do Estado, delimitado ao norte pela rua Pedro Severiano e, ao
sul, pela rua Orlando Teixeira, a área de desapropriação prevista totaliza 760m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
A área que será atingida pela intervenção proposta corresponde à porção lateral de um local
ocupado por uma subestação de energia elétrica. Assim, dado o tipo de ocupação, decidiu-se de
sua classificação como área de ocupação incipiente, uma vez que não atingira uma edificação,
mas sim uma porção territorial correspondente a “área livre” desta gleba.
A Figura 5.3.15.2-6 apresenta uma visão geral do bloco 8. Enquanto as fotos 5.3.15.2-12 e 13
ilustram o local que será atingido pelas intervenções previstas.
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Figura 5.3.15.2-6 - Área de Desapropriação do Bloco 8.

Foto 5.3.15.2-12 - Bloco 8 – área classificada
como ocupação incipiente, área compreendida
entre o muro que delimita o local e as instalações
da subestação, face da av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-13 - Bloco 8 – área classificada
como ocupação incipiente, área compreendida
entre o muro que delimita o local e as instalações
da subestação, face da av. do Estado.

 Blocos 9 e 14
Da mesma forma que o bloco anterior, os Blocos 9 e 14 situam-se na av. do Estado, delimitado
ao norte pela rua Orlando Teixeira e, ao sul, pela rua Luís Gama, englobando neste caso, duas
quadras, a área de desapropriação prevista totaliza 488m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
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A área que será atingida pela intervenção prevista corresponde a quadra delimitada pela rua
Orlando Teixeira a norte e rua Vieira Ravasco a sul, à porção lateral de um local ocupado por
uma passarela de travessia de pedestres e; na quadra situada entre a rua Vieira Ravasco a
norte e a rua Luís Gama a sul, à área de paisagismo, recoberta por gramíneas e exemplares
arbóreos isolados, do conjunto habitacional presente naquele local.
Assim, dado o tipo de ocupação dos locais propriamente a serem atingidos pela intervenção
viária prevista, decidiu-se de sua classificação como área de ocupação incipiente, uma vez que
não atingira uma edificação, mas duas “áreas livres” das duas quadras descritas anteriormente.
A Figura 5.3.15.2-7 apresenta uma visão geral dos blocos 9 e 14. Enquanto as fotos 5.3.15.2-14
e 15 representam os locais que serão atingidos pelas intervenções previstas.

Figura 5.3.15.2-7 - Área de Desapropriação dos Blocos 9 e 14.

Foto 5.3.15.2-14 - Bloco 9 – área classificada
como ocupação incipiente, compreendida entre a
grade que delimita o local e as instalações da
passarela de travessia de pedestres, face da av.
do Estado, entre as ruas Orlando Teixeira, a norte
e Vieira Ravasco, ao sul .

 Bloco 19

Foto 5.3.15.2-15 - Bloco 14 – área classificada
como ocupação incipiente, compreendida entre o
muro que delimita o local e o edifício do conjunto
habitacional existente, paisagismo do mesmo, face
da av. do Estado, entre as ruas Vieira Ravasco a
norte e a rua Luís Gama a sul.
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O Bloco 19 situa-se na av. do Estado, delimitado ao norte pela rua Luís Gama e, ao sul, pela rua
Alexandre Levi, a área de desapropriação prevista totaliza 1.270m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
O local que será atingido pela intervenção proposta corresponde à área lateral de um imóvel
desativado, uma área utilizada para estacionamento de veículos. Este local já abrigou loja de
departamentos, igreja e concessionária de veículos.
Assim, dado o tipo de ocupação, decidiu-se de sua classificação como área de ocupação
incipiente, uma vez que atingira apenas a “área livre” deste estacionamento citado,
compreendida entre a edificação e a grade que delimita o local.
A Figura 5.3.15.2-8 apresenta uma visão geral do bloco 19. Enquanto a foto 5.3.15.2-16
representa o local que será atingido pelas intervenções previstas.

Figura 5.3.15.2-8 - Área de Desapropriação do Bloco 19.
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Foto 5.3.15.2-16 - Bloco 19 – área classificada
como
ocupação
incipiente,
área
livre
compreendida entre a edificação e a grade, local
de estacionamento de veículos, face da Avenida
do Estado.

 Bloco 24
O Bloco 24 está localizado na av. do Estado, delimitado ao norte pela rua Alexandre Levi e, ao
sul, pela rua dos Alpes, a área de desapropriação prevista totaliza 1.132m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
A área que será atingida pela intervenção prevista se refere a uma concessionária de veículos
da marca Ford, portanto, classificada como área de comercio ou serviços.
A Figura 5.3.15.2-9 apresenta uma visão geral do bloco 24. Enquanto a foto 5.3.15.2-17
representa o local que será atingido pelas intervenções previstas.
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Figura 5.3.15.2-9 - Área de Desapropriação do Bloco 24.

Foto 5.3.15.2-17 - Bloco 24 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação se refere a uma concessionária
de veículos da marca Ford, face da av. do Estado.

 Bloco 27
O Bloco 27, da mesma forma que os anteriores também, está localizado na avenida do Estado,
delimitado ao norte pela rua dos Alpes e, ao sul, pela rua Barão de Jaguará, a área de
desapropriação prevista perfaz 2.283m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
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Na face deste bloco voltada para a av. do Estado, as edificações que serão atingidas pela
desapropriação se referem a um posto de abastecimento de combustíveis, a parte das
instalações de uma empresa de locação de máquinas e parte das instalações de uma Mesquita,
já na esquina com a rua Barão de Jaguara.
Assim, devido às características dos imóveis deste bloco, pode-se generalizar sua classificação
como comércio ou serviço. Destaca-se, no entanto, o uso institucional da Mesquita retratada na
foto 5.3.15.2-20.
A Figura 5.3.15.2-10 apresenta uma visão geral do bloco 27. Enquanto as fotos 5.3.15.2-18 a 20
representam os locais que serão atingidos pelas intervenções previstas.

Figura 5.3.15.2-10 - Área de Desapropriação do Bloco 27.

Foto 5.3.15.2-18 - Bloco 27 –comércio ou serviços
de padrão médio, a desapropriação se refere a um
posto de abastecimento de combustíveis.

Foto 5.3.15.2-19 - Bloco 27 –comércio ou serviços
de padrão médio, a desapropriação se refere a
uma empresa de locação de máquinas.
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Foto 5.3.15.2-20 - Bloco 27 – Mesquita, que terá
parte de sua edificação na área de desapropriação
prevista, área classificada como comércio ou
serviços de padrão médio, apenas, a partir do tipo
de edificação verificada, face da av. do Estado,
esquina com rua Barão de Jaguara.

 Bloco 31
O Bloco 31 está localizado na av. do Estado, delimitado ao norte pela rua Barão de Jaguara e,
ao sul, pela rua Dona Ana Nery, a área de desapropriação prevista perfaz 4.516m².
Neste bloco identifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a av. do Estado, no sentido norte-sul, as edificações que serão
atingidas pela desapropriação se referem a uma área industrial não identificada, área da
empresa “Industrial e Técnica Panambra”, área de comércio de móveis usados para escritórios,
edificação aparentemente comercial desativada, comércio de ferro velho, uma área comercial
não identificada, com uso residencial no pavimento superior; além de quatro residências.
Como a área industrial predomina neste bloco, na contabilização de m² por uso, adotar-se-á
para o bloco 31 o uso industrial.
A Figura 5.3.15.2-11 apresenta uma visão geral do bloco 31. Enquanto as fotos 5.3.15.2-21 a 25
representam os locais que serão atingidos pelas intervenções previstas.
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Figura 5.3.15.2-11- Área de Desapropriação do Bloco 31.

Foto 5.3.15.2-21 - Bloco 31 – área classificada
como industrial, face da av. do Estado e rua Barão
de Jaguara.

Foto 5.3.15.2-22 - Bloco 31– área classificada
como industrial, face da av. do Estado, empresa
Industrial e Técnica Panambra.

Foto 5.3.15.2-23 - Bloco 31 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão popular
(comércio de móveis usados para escritório) e
residencial horizontal de padrão popular, face da
av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-24 - Bloco 31 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão popular
(comércio de ferro velho) e residencial horizontal
de padrão popular, face da av. do Estado.
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Foto 5.3.15.2-25 - Bloco 31 – área classificada
como residencial horizontal de padrão popular,
face da av. do Estado, confluência com rua Dona
Ana Nery.

 Bloco 36
O Bloco 36 está localizado na av. do Estado, delimitado ao norte, mais distante pela rua Dona
Ana Nery e; ao sul, pela rua Serra de Paracaina, englobando neste caso, metade desta quadra,
a área de desapropriação prevista totaliza 1.301m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
O local que será atingido pela intervenção prevista se refere a uma “área livre” pertencente a
uma empresa não identificada em trabalho de campo, uma porção utilizada para
estacionamento de veículos da mesma, bem como, em parte recoberta por vegetação.
Assim, devido ao tipo de ocupação dos locais propriamente a serem atingidos pela intervenção
viária prevista, decidiu-se de sua classificação como área de ocupação incipiente, uma vez que
não atingirá uma edificação, mas apenas local de estacionamento de veículos e área recoberta
por vegetação.
A Figura 5.3.15.2-12 apresenta uma visão geral do bloco 36. Enquanto a foto 5.3.15.2-26
representa o local que será atingido pelas intervenções previstas.
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Figura 5.3.15.2-12- Área de Desapropriação do Bloco 36.

Foto 5.3.15.2-26 - Bloco 36 –ocupação incipiente,
local de desapropriação compreendido entre o
muro que delimita a propriedade e as instalações
da empresa, área utilizada para estacionamento de
veículos e em parte recoberta por vegetação.

No Bloco 36 há ainda uma área na qual está instalada uma passarela de travessia de pedestres
e; uma “área livre” pertencente a um novo condomínio residencial vertical que está sendo
implantado no local, compreendida entre os edifícios e os tapumes de delimitação da
propriedade.
Assim, dado o tipo de ocupação dos locais propriamente a serem atingidos pela intervenção
viária prevista, decidiu-se de sua classificação como área de ocupação incipiente, uma vez que
não atingirá uma edificação de grande porte, mas instalações da passarela e a “área livre” do
novo empreendimento imobiliário. As fotos 5.3.15.2-27 a 29 representam os locais que serão
atingidos pelas intervenções previstas.
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Foto 5.3.15.2-27 - Bloco 36 – área classificada
como ocupação incipiente, instalações da
passarela de travessia de pedestres.

Foto 5.3.15.2-28 - Bloco 36 – área classificada
como ocupação incipiente, área compreendida
entre os tapumes que delimitam a propriedade e
os edifícios sendo construídos.

Foto 5.3.15.2-29 - Bloco 36 – área classificada
como ocupação incipiente, área compreendida
entre os tapumes que delimitam a propriedade e
os edifícios sendo construídos.

 Bloco 7
Primeiramente, cabe aqui destacar que, os blocos 7, 10, 18, 23, 28, 32 e 35 constituem parte do
projeto estratégico do Setor Cambuci, mas situa-se no Setor Mooca. O Bloco 7 tem 1.171m² e
está localizado na porção norte da ADA, especificamente na av. do Estado, na quadra
delimitada a leste, pela rua Wandenkolk e a oeste, mais distante do final do bloco, pela rua da
Figueira.
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
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Trata-se de um bloco que possui dois tipos de edificações, as quais, na face voltada para a av.
do Estado serão desapropriadas, no sentido sul-norte, observa-se que a primeira área se refere
ao posto de abastecimento de combustíveis; na sequência, há uma oficina mecânica e depois,
nota-se que há o uso residencial, no qual a área de desapropriação se dá apenas na garagem
das casas ali localizadas, assim como os dois estabelecimentos comerciais que serão
desapropriados em parte também.
Desta forma este bloco pode ser classificado como área ocupada por comércio ou serviço. A
Figura 5.3.15.2-13 apresenta uma visão geral do bloco 07. Enquanto as fotos 5.3.15.2-30 e 31
representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-13- Área de Desapropriação do Bloco 7.

Foto 5.3.15.2-30 - Bloco 7 – a direita, posto de
abastecimento de combustíveis, que em parte será
desapropriado, para a intervenção viária prevista,
comércio ou serviço de padrão médio.

Foto 5.3.15.2-31 - Bloco 7 – a direita, área
classificada como comércio ou serviços de padrão
popular, oficina mecânica e; a esquerda uso
residencial horizontal de padrão popular, cujas
garagens estão na área prevista para intervenção
viária. Fonte Google Earth, 2012.
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 Bloco 10
O Bloco 10 também situado ao norte do perímetro do Setor Mooca, especificamente na av. do
Estado, na quadra delimitada a leste, pela rua Luís Gama e a oeste pela rua Wandenkolk,
perfazendo área de desapropriação com 3.311m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes tipos de edificações, as quais na face voltada para a
av. do Estado, serão desapropriadas. No sentido sul-norte, observa-se que a primeira área se
refere ao acesso de uma passarela, há imóveis ocupados por comércio de móveis novos e
usados para escritório, áreas comerciais não identificadas e/ou fechadas, além de antigas
instalações desativadas de uma área possivelmente industrial e comercial. Desta, forma este
bloco pode ser generalizado como área com predomínio de comércio ou serviço, dado que este
tipo de ocupação é o mais presente no local.
A Figura 5.3.15.2-14 apresenta uma visão geral do bloco 10. Enquanto as fotos 5.3.15.2-32 a 34
representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-14- Área de Desapropriação do Bloco 10.
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Foto 5.3.15.2-32 - Bloco 10 – a direita, acesso à
passarela, no local com intervenção viária prevista,
face da av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-33 - Bloco 10 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, comercio de móveis, novos e
usados para escritório, muito presentes neste
bloco.

Foto 5.3.15.2-34 - Bloco 10 – Área aparentemente
desativada, que pode ter abrigado atividades
industriais e comerciais, local de desapropriação.

 Bloco 18
O Bloco 18 totaliza uma área correspondente a 1.348m² e está localizado na porção norte da
ADA, situado no perímetro do Setor Mooca, especificamente na av. do Estado, na quadra
delimitada a leste, pela rua Luís Gama e a oeste pela rua Odorico Mendes.
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco em que as edificações, na face voltada para a av. do Estado, se referem a
comércio de móveis novos e usados para escritório, assim, podendo ser generalizada como
área com comércio ou serviço.
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A Figura 5.3.15.2-15 apresenta uma visão geral do bloco 18. Enquanto a foto 5.3.15.2-35
representa os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-15 - Área de Desapropriação do Bloco 18.

Foto 5.3.15.2-35 - Bloco 18 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, comercio de móveis, novos e
usados para escritório.

 Bloco 23
O Bloco 23 está localizado na porção norte da ADA, situado no perímetro do Setor Mooca e
compreende os imóveis situados na quadra delimitada a leste, pela rua Oscar Horta; a oeste
pela rua Cel. Cintra; a norte, pela rua Odorico Mendes e ao sul, pela av. do Estado, perfazendo
área total de desapropriação com 5.045m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
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Este bloco que ocupa uma quadra inteira, possui diferentes edificações, as quais na face voltada
para a av. do Estado, possuem características de áreas ocupadas por comércio ou serviços,
onde predomina a comercialização de móveis novos e usados para escritório, assim como na
face voltada para a rua Oscar Horta.
Na face deste bloco 23, voltada para a rua Odorico Mendes, embora haja também áreas
ocupadas por comércio ou serviços de padrão médio, de móveis novos e usados para escritório,
pode-se considerar que a ocupação predominante é caracterizada pelo uso residencial
horizontal de padrão médio e popular.
Na face deste bloco voltada para a rua Cel. Cintra, a ocupação caracteriza-se pela presenta de
um edifício, cujo térreo apresenta área comercial desativada e outros 3 pavimentos superiores,
destinados ao uso residencial, podendo assim, ser classificado de prédio de apartamento de
padrão popular.
Desta forma, este bloco pode ser considerado como um local de ocupação mista, com áreas
caracterizadas como de comércio ou serviço de padrão médio, uso residencial horizontal de
padrão médio e popular, além de um prédio de apartamento de padrão popular.
A Figura 5.3.15.2-16 apresenta uma visão geral do bloco 23. Enquanto as fotos 5.3.15.2-36 a 38
representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-16 - Área de Desapropriação do Bloco 23.

589

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Foto 5.3.15.2-36 - Bloco 23 – local de
desapropriação, face da rua Oscar Horta, comércio
de móveis, novos e usados para escritório, com
bastante representação neste bloco.

Foto 5.3.15.2-37- Bloco 23 – local de
desapropriação, face da av. do Estado, comércio
de móveis , novos e usados para escritório.

Foto 5.3.15.2-38- Bloco 23 – Edifício cujo andar
térreo possui área comercial desativada e com 3
pavimentos superiores destinados ao uso
residencial. A esquerda, usos residenciais de
padrão médio na rua Odorico Mendes.
FonteGoogle Earth, 2012.

 Bloco 28
O Bloco 28 está localizado na porção norte da ADA, situado no perímetro do Setor Mooca,
especificamente na av. do Estado, na quadra delimitada a leste, pela rua Barão de Jaguara e; a
oeste, pela rua Oscar Horta, perfazendo área de desapropriação prevista com 2.366m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui 14 diferentes edificações, as quais na face voltada para a av.
do Estado, serão desapropriados, 09 desses imóveis são identificados como estabelecimentos
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de comércio de móveis novos e usados para escritório, 04 outras áreas comerciais não
identificadas e/ou fechadas, além de antigas instalações desativadas de uma área,
possivelmente industrial e comercial. Desta forma este bloco pode ser generalizado como área
com predomínio de comércio ou serviço.
A Figura 5.3.15.2-17 apresenta uma visão geral do bloco 28. Enquanto as fotos 5.3.15.2-39 e 40
representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-17 - Área de Desapropriação do Bloco 28.

Foto 5.3.15.2-39- Bloco 28 – Área aparentemente
desativada, que pode ter abrigado atividades
industriais e comerciais, local de desapropriação,
face da av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-40- Bloco 28 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, face da av. do Estado,
comercio de móveis , novos e usados para
escritório, muito presentes neste bloco.
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 Bloco 32
O Bloco 32 está localizado na porção norte da ADA, situado no perímetro do Setor Mooca,
especificamente na av. do Estado, na quadra delimitada ao sul, pela rua Dona Ana Nery e ao
norte pela rua Barão de Jaguara, com área de desapropriação prevista de 1.285m².
Neste bloco, verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco localizada mais ao sul, na av. do Estado, próximo a rua Dona Ana Nery, a
desapropriação deverá afetar parte do terreno em que se encontram as instalações de
escritórios do banco Itaú, em área aparentemente ocupada por paisagismo neste local.
Seguindo-se em direção ao norte, na própria av. do Estado, o próximo local atingido pela
intervenção viária prevista, se refere a uma área interna, aparentemente sem edificações, de
dois galpões, um com características industriais e outro como características comerciais. Na
sequência, já no limite norte deste bloco, outra área ser atingida se refere à parte das
instalações de um posto de abastecimento de combustíveis.
Assim, identificou-se neste bloco, área mista, uma vez que nele, há áreas ocupadas por
paisagismo, parte do local onde estão instaladas atividades comerciais e industriais, e o posto
de abastecimento de combustíveis, este classificado como área de comércio ou serviços. Na
contabilização do m² por ocupação, este bloco será inserido no uso comércio e serviços, por
este ser mais presente do que os demais usos identificados.
A Figura 5.3.15.2-18 apresenta uma visão geral do bloco 32. Enquanto as fotos 5.3.15.2-41 a 43
representam os imóveis, ou parte deles, que poderão ser desapropriados para a implantação
viária prevista.
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Figura 5.3.15.2-18 - Área de Desapropriação do Bloco 32.

Foto 5.3.15.2-41-Bloco 32 – a direita, parte do
terreno em que se encontram as instalações de
escritórios do banco Itaú, em área aparentemente
ocupada por paisagismo neste local, entre o muro
e o prédio existente, av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-42-Bloco 32 – o local de
desapropriação, se refere à área interna,
aparentemente sem edificações, de dois galpões,
um com características industriais e outro como
características comerciais, entre a calçada e a
edificação existente, face da av. do Estado.
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Foto 5.3.15.2-43 - Bloco 32 – local de
desapropriação, se refere primeiramente a área do
posto de abastecimento de combustíveis em
primeiro plano e a área interna, aparentemente
sem edificações, de dois galpões, um com
características
industriais
e
outro
como
características comerciais, e do prédio do Itaú, aos
fundos, entre a calçada e as edificações
existentes, face da av. do Estado.

 Bloco 35
O Bloco 35 corresponde a faixa na avenida do Estado, em seu trecho entre as ruas Conselheiro
João Alfredo e Dona Ana Nery conforme ilustrado na Figura 5.3.15.2-19. As fotos 5.3.15.2-44 e
45 representam os locais que serão atingidos pelas intervenções, tratam-se estabelecimentos
comerciais, demonstrando a predominância do uso comércio e serviços no bloco.

Figura 5.3.15.2-19 - Área de Desapropriação do Bloco 35.
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Foto 5.3.15.2-44 - Bloco 35 – faixa ocupada na
av. do Estado por estabelecimentos comerciais.
(Google Earth- julho/2013).

Foto 5.3.15.2-45 - Bloco 35 – esquina da Av. do
Estado com a rua Conselheiro João Alfredo
(Google Earth- julho/2013).

Os blocos 7, 10, 18, 23, 28, 32 e 35, distribuídos pelos setores da OUCMVC, Cambuci e Mooca,
estão previstos para obras de amortecimento e alargamento de via da avenida do Estado.
Juntos estes blocos representam uma área total de 13.651m².
 Blocos 12, 15 e 16
Os Blocos 12, 15 e 16 referem-se a rua Carneiro Leão e estão apresentados na Figura 5.3.15.220, a seguir. O Bloco 16 totaliza 813 m² e representa a faixa de calçamento de um condomínio
vertical residencial localizado no cruzamento das ruas Azevedo Júnior e Carneiro Leão
conforme exposto na foto 5.3.15-46, classificou-se o bloco 16 como ocupação incipiente. O
Bloco 15, de 1.048 m², corresponde a estabelecimentos comerciais, como se verifica na foto
5.3.15.47, classificado como uso comércio e serviços. Já o Bloco 12, com 338m² refere-se a
calçada de um estacionamento que abrange parte do quarteirão entre a av. Alcântara Machado
e rua Visconde de Parnaíba, também classificado como ocupação incipiente.

Figura 5.3.15.2-20 - Área de Desapropriação dos Blocos 12, 15 e 16.
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Foto 5.3.15.2-46 - Bloco 16 – Calçamento na
Rua Carneiro Leão. (Google Earth- julho/2013).

Foto 5.3.15.2-47 - Bloco 15 – faixa de comércio
entre as ruas Azevedo Júnior com a rua
Visconde de Parnaíba, face a rua Carneiro Leão
(Google Earth- julho/2013).

Foto 5.3.15.2-48 - Bloco 12 – Estacionamento entre as ruas Visconde de Parnaiba e Av. . Alcântara
Machado, face para a rua Carneiro Leão (Google Earth- julho/2013).

 Bloco 13
O Bloco 13 totaliza uma área correspondente a 1.640m² e está localizado na Praça José Luís
de Mello Malheiro, delimitado ao norte, pelo viaduto 31 de março e ao sul, pela rua Leopoldo
Miguez. A Figura 5.3.15.2-21 apresenta uma visão geral do bloco 13. As fotos 5.3.15.2-49 e
50 representam os locais que serão atingidos pelas intervenções, predomina neste bloco o
uso industrial.
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Figura 5.3.15.2-21 - Área de Desapropriação do Bloco 13.

Foto 5.3.15.2-49- Bloco 13 – Área industrial na
Rua
Carneiro
Leão.
(Google
Earthjulho/2013).

Foto 5.3.15.2-50- Ocupação por comércio e
indústrias na faixa de desapropriação do Bloco
13.

Os blocos 12, 13, 15 e 16 estão previstos para desapropriação para viabilizar a implantação
de passagem em desnível, subterrânea, para conexão da Rua Luís Gama com o Brás. Juntos
esses blocos perfazem uma área de 3.839m².
 Bloco 11
O Bloco 11 representa um imóvel na rua Silveira da Mota e outro na rua Luís Gama. A Figura
5.3.15.2-22 apresenta uma visão total do bloco 11. As fotos 5.3.15.2-51 e 52 representam os
locais que serão atingidos pelas intervenções, o primeiro imóvel corresponde a uma área
industrial desativada, e o segundo demonstra ser utilizado para fins comerciais, segundo
consulta pelo Google Earth em julho de 2013. Sendo predominante o uso industrial,
contabilizou-se no calculo síntese de m² por tipo de uso, o bloco 11 como área industrial.
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Figura 5.3.15.2-22 - Área de Desapropriação do Bloco 11.

Foto 5.3.15.2-51- Local do bloco 11 na rua
Silveira Mota. (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-52 - Imóvel na rua Luís Gama
que compõem o bloco 11. (Google Earth,
julho/2013).

 Bloco 20
O Bloco 20 tem 2.042m² e situa-se como uma faixa de imóveis que vai da Rua Luís Gama a Rua
dos Alpes. A Figura 5.3.15.2-23 apresenta uma visão geral do bloco. As fotos 5.3.15.2-53 e 54
representam os locais que serão atingidos pelas intervenções previstas. O primeiro situado a rua
Luís Gama, é um prédio de 3 andares cujas atividades aparentemente são comerciais, já o
imóvel da rua dos Alpes identifica-se como industrial, com aparente movimentação constante de
veículos segundo imagem do Google Earth verificada em julho de 2013. O uso industrial
abrange maior área do que o uso comercial, sendo assim contabilizou-se no cálculo síntese de
m² por tipo de uso, o bloco 20 como área industrial.
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Figura 5.3.15.2-23 - Área de Desapropriação do Bloco 20.

Foto 5.3.15.2-53 - Área comercial do bloco 20 na
rua Luis Gama.(Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-54 - Área industrial do bloco 20
na rua dos Alpes.(Google Earth, julho/2013).

 Bloco 22
O Bloco 22 situa-se como uma faixa de imóveis que vai da rua dos Alpes a rua Barão do
Jaguará. A Figura 5.3.15.2-24 permite uma visualização geral do bloco. As fotos 5.3.15.2-55 e
56 representam os locais que serão atingidos pelas intervenções proposta pelo projeto
estratégico. O primeiro situado a rua dos Alpes, corresponde a um edifício industrial com 5
pavimentos de uma indústria gráfica (Pancrom), já os imóveis da rua Barão do Jaguará são
pequenos comércios locais, com função residencial no piso superior, segundo imagem do
Google Earth verificada em julho de 2013. O uso industrial predomina no bloco 22.
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Figura 5.3.15.2-24 - Área de Desapropriação do Bloco 22.

Foto 5.3.15.2-55 - Área industrial do bloco 22
na Rua dos Alpes (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-56 - Área comercial do bloco 22
na rua Barão do Jaguará (Google Earth,
julho/2013).

 Bloco 17
O Bloco17 está localizado ao lado do Bloco 11 na rua Silveira da Mota, entretanto corresponde a
um posto de gasolina situado na esquina desta via com a rua Luís Gama. Conforme é possível
constatar na Figura 5.3.15.2-25. As fotos 5.3.15.2-57 e 58 apresentam os estabelecimentos a
serem desapropriados para as intervenções, nota-se que o Bloco 17 também abriga um
estacionamento na rua Silveira da Mota. Adotou-se para este bloco o uso comércio e serviços,
visto que este ocupa maior área em relação aos demais usos.
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Figura 5.3.15.2-25 - Área de Desapropriação do Bloco 17.

Foto 5.3.15.2-57-Bloco 17abrange um posto de
gasolina na esquina das ruas Luís Gama e
Silveira da Mota (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-58-Estacionamento na rua Silveira
da Mota, Bloco 17 (Google Earth, julho/2013).

 Bloco 21, 25, 29 e 30
Os Blocos 21, 25, 29 e 30 localizam-se na rua Silveira Mota e estão especializados na Figura
5.3.15.2-26. O Bloco 21 corresponde a parte do quarteirão constituído entre as ruas Luís Gama
e rua dos Alpes, os imóveis a serem desapropriados estão voltados para a rua Silveira Mota e
são vizinhos ao imóveis pertencentes ao Bloco 20. Há no Bloco 21, uso misto com residências
de baixo e médio padrão, comércio local e a predominância de indústrias conforme é possível
ver nas fotos 5.3.15.2-59 e 60, apresentadas a seguir.
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Figura 5.3.15.2-26 - Área de Desapropriação dos Blocos 21, 25, 29 e 30.

Foto 5.3.15.2-59-Bloco 21 comércio e residências
na rua dos Alpes (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-60-Galpões industriais na
Silveira Mota (Google Earth, julho/2013).

rua

Identifica-se que o Bloco 25 caracteriza-se pela predominância do uso residencial de médio
padrão conforme se verifica nas fotos 5.3.15.2-61 e 62, apresentadas a seguir.

Foto 5.3.15.2-61-Bloco 25 residências na rua
Silveira da Mota (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-62-Residências na rua Barão de
Jaguará (Google Earth, julho/2013).
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O Bloco 29 corresponde a todo quarteirão entre as ruas Silveira da Mota, Barão de Jaguara,
Vicente de Carvalho e Estéfano e também é predominantemente residencial de médio padrão
conforme se verifica nas fotos 5.3.15.2-63 e 64.

Foto 5.3.15.2-63-Bloco 29 residências na rua
Vicente de Carvalho (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-64-Bloco 29 residências na rua
Estéfano (Google Earth, julho/2013).

O Bloco 30 corresponde a todo quarteirão entre as ruas Silveira da Mota, Vicente de Carvalho,
Estéfano e Ana Neri. Nste bloco também é identificado o predomínio do uso residencial de
médio padrão na rua Silveira da Mota, há também usos comercial e residencial na Ana Neri,
conforme é possível constatar nas fotos 5.3.15.2-65 e 66.

Foto 5.3.15.2-65 - Bloco 30 uso misto na rua Ana
Neri (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-66 - Bloco 30 residências na rua
Silveira da Mota (Google Earth, julho/2013).

As desapropriações nos blocos 21, 25, 29 e 30 equivalem a uma área total de 22.800m² e estão
destinadas para obras do sistema de drenagem e viário.
 Bloco 26
O Bloco 26 tem 1.413m² e fica na rua Barão do Jaguara e está apresentado na Figura 5.3.15.227. A área corresponde a um galpão de armazenamento, sendo de uso industrial (foto 5.3.15.267).
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Figura 5.3.15.2-27 - Área de Desapropriação do Bloco26.

Foto 5.3.15.2-67 - Bloco 26 Armazém na rua Barão do Jaguará. (Google Earth, julho/2013).

 Blocos 37,39 e 42
O Bloco 37 corresponde a parte do quarteirão entre as ruas Freire da Silva, Clímaco Barbosa,
Alexandrino da Silveira Bueno e av. do Estado, conforme apresentado na Figura 5.3.15.2-28. O
local é utilizado como um estacionamento (ocupação incipiente). As fotos 5.3.15.2-68 e 69
apresentam parte deste bloco que abrange uma área de 16.237m² e para qual está previsto
implantação de área verde.
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Figura 5.3.15.2-28 - Área de Desapropriação dos Blocos 37,39 e 42.

Foto
5.3.15.2-68-Bloco
37
abrange
um
estacionamento na rua Alexandrino da Silveira
Bueno (Google Earth, julho/2013).

Foto
5.3.15.2-69-Bloco
37
abrange
um
estacionamento na rua Alexandrino da Silveira
Bueno (Google Earth, julho/2013).

Os blocos 39 e 42 correspondem a parte do quarteirão entre a av. do Estado, ruas Freire da
Silva, Alexandrino da Silveira Bueno e Clímaco Barbosa, os mesmos podem ser visualizados na
Figura 5.3.15.2-28 apresentada anteriormente. Juntos esses blocos totalizam uma área de
16.664m² e são necessário para a implantação de intervenções no sistema viário inseridas na
gleba Carrefour. Dentre as áreas atingidas pela intervenção prevista há o estacionamento do
supermercado Carrefour e posto de abastecimento de combustível. As fotos 5.3.15.2-70 e 71
representam os locais que serão atingidos pelas intervenções previstas, cuja ocupação atual é
incipiente.
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Foto 5.3.15.2-70-Bloco 39 – Frente do Imóvel a
ser desapropriado que constitui parte do bloco
39, na esquina das ruas Clímaco Barbosa e
Alexandrino da Silveira Bueno (Fonte- Google
Earth, 2013).

Foto 5.3.15.2-71-Bloco 40 – Estacionamento do
supermercado e posto de abastecimento de
combustíveis (Fonte- Google Earth, 2013).

 Blocos 33 e 34
Os blocos 33 e 34 situam-se na rua da Mooca e podem ser visualizados na Figura 5.3.15.2-29.
Os locais correspondem respectivamente a um local em obras de revitalização (foto 5.3.15.2-72)
e a um posto de abastecimento de combustível e estabelecimentos comerciais, como oficinas,
marcenarias e bares (foto 5.3.15.2-73). Juntos esses blocos totalizam 698m² e são necessários
para o prolongamento da rua Piratininga.

Figura 5.3.15.2-29 - Área de Desapropriação dos Blocos 33 e 34.
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Foto 5.3.15.2-72 Bloco 33 compreende obra de
revitalização de passeios públicos na rua
Piratininga (Google Earth, julho/2013).

Foto
5.3.15.2-73
Bloco
34
abrange
estabelecimentos comerciais na rua da Mooca
(Google Earth, julho/2013).

 Bloco 40
O bloco 40 situa-se na rua Alexandrino Silveira Bueno e abrange uma área total de 8.957m², e
pode ser visualizado na Figura 5.3.15.2-30. O local abriga um cortiço (habitação subnormal)
identificado em trabalho de campo em agosto de 2012 conforme exposto nas fotos 5.3.15.2-74 e
75.

Figura 5.3.15.2-30 - Área de Desapropriação do bloco 40.
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Foto 5.3.15.2-74 - Bloco 40 – Cortiço na esquina
da rua François Coty e Alexandrino Silveira
Bueno (Agosto/2012).

Foto 5.3.15.2-75 - Bloco 40 – Cortiço na rua
Alexandrino Silveira Bueno (Agosto/2012).

 Bloco 43
O bloco 43 situa-se na av. do Estado e tem 302m², é possível visualizá-lo na Figura 5.3.15.2-31.
O local abriga estruturas de galpões industriais conforme exposto na foto 5.3.15.2-76.

Figura 5.3.15.2-31 - Área de Desapropriação do bloco 43.

Foto 5.3.15.2-76 - Bloco 43 Área industrial na av. do Estado (Google Earth, julho/2013).

O quadro 5.3.15.2-1 expõe uma síntese das informações sobre as áreas passiveis de
desapropriações consideradas para viabilização do PE Cambuci. Identifica-se que a
classificação do uso predominante em cada bloco de desapropriação, a sua área em m² e o
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motivo da possível desapropriação. O PE Cambuci, a princípio, indica uma área total de imóveis
desapropriados de 224.238m². A maior parte corresponde a áreas institucionais (80%); seguido
por ocupação incipiente (23%); Comércio e Serviços (14%); Uso industrial e residencial cada um
com 8%; Habitação Subnormal (4%) e por fim áreas desocupadas, 3%.
Quadro 5.3.15.2-1
Descritivo das possíveis desapropriações para o Projeto Estratégico Cambuci
Nº

Uso Predominante

Área (m²)

Descrição motivo da desapropriação

1

Misto

7.714

2

Ocupação Incipiente

13.763

3
4
5

Desocupado
Institucional
Institucional

7.450
1.481
87.048

6

Institucional

252

7

Comércio e
Serviços

1.171

8

Ocupação Incipiente

760

9

Ocupação Incipiente

258

Terreno para implantação de HIS no Setor Cambuci
Terreno para implantação de Equipamento Público no
Setor Cambuci
Terreno para implantação de HIS no Setor Cambuci
Nova alça de descida da Radial Leste-Oeste
Implantação do Parque Eletropaulo
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Nova via de apoio à Av. do Estado no Cambuci
Conexão da rua Luís Gama com o Brás, incluindo um
túnel
Conexão da Rua Luis Gama com o Brás
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado

11

Comércio e
Serviços
Industrial

12

Ocupação Incipiente

13

Industrial

14

Ocupação Incipiente

10

15
16
17

Comércio e
Serviços
Ocupação Incipiente
Comércio e
Serviços
Comércio e
Serviços

3.311
2.169
338
1.640
230
1.048

Conexão da Rua Luis Gama com o Brás

813

Conexão da Rua Luis Gama com o Brás

1.203

Obras de drenagem e área verde

19

Ocupação Incipiente

1.270

20
21
22

Industrial
Industrial
Industrial
Comércio e
Serviços
Comércio e
Serviços
Residencial

2.042
4.999
1.747

Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Nova via de apoio à Av. do Estado no Cambuci
Obras de drenagem e área verde
Nova via de apoio à Av. do Estado no Cambuci

5.045

Implantação da Praça Álvaro Cardoso de Moura

18

23
24
25

1.348

1.132
5.704

Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Obras de drenagem e área verde
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Nº

Uso Predominante

Área (m²)

Descrição motivo da desapropriação

26

1.413

29
30

Industrial
Comércio e
Serviços
Comércio e
Serviços
Residencial
Residencial

31

Industrial

4.516

36

Ocupação Incipiente

1.301

37
39

16.237
16.330
8.957

Terreno para implantação de HIS no Setor Cambuci

42

Ocupação Incipiente
Ocupação Incipiente
Habitação
subnormal
Ocupação Incipiente

Implantação de Equipamento Público no Setor Cambuci
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Obras de drenagem e área verde
Obras de drenagem e área verde
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Melhoria da conexão entre R. Piratininga e R. da Mooca
Melhoria da conexão entre R. D. Ana Neri e R.
Piratininga
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado
Parque Gleba Carrefour
Sistema viário Gleba Carrefour

43

Industrial

27
28

32
33
34
35

40

Comércio e
Serviços
Ocupação Incipiente
Comércio e
Serviços
Comércio e
Serviços

2.283
2.366
5.195
6.907

1.285
277
421
2.178

334
302

Sistema viário Gleba Carrefour
Linha de amortecimento + alargamento de uma faixa da
Av. do Estado

Fonte- Estudos Urbanísticos CMVC.

Projeto Estratégico Tamanduateí I
 Blocos 38 e 212
O bloco 38 tem 1.206m² e situa-se na rua Conselheiro João Alfredo (figura 5.3.15.2-30). O Bloco
38 abrange residências de médio alto padrão como demonstra a foto 5.3.15.2-74. A
desapropriação possibilitará a conexão da rua Dom Bosco com as ruas João Alfredo e Coronel
João Dente. O bloco 212 totaliza 447m² e situa-se na rua Dona Ana Neri, de acordo com a foto
5.3.15.2-74, nota-se o uso industrial.
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Figura 5.3.15.2-32 - Área de Desapropriação dos blocos 38 e 212.

Foto 5.3.15.2-77 - Residências de médio a alto
padrão na rua Conselheiro João Alfredo no Bloco
38 (Google Earth, julho/2013).

Foto 5.3.15.2-78 - Uso industrial Bloco 212 rua D.
Ana Neri (Google Earth, julho/2013).

 Blocos 41, 44, 45, 48, 53 (Gleba Ambev)
Os Blocos 41, 44, 45, 48, 53 inserem-se na porção central do Setor Mooca, englobando uma
grande área delimitada ao norte pela rua Cel. João Dente; ao sul, pela rua Serra de Paracaina; a
oeste pela av. do Estado e; a oeste, pela av. Presidente Wilson. Esses blocos correspondem à
gleba Ambev, uma área total de 90.357m², como é possível constatar na Figura 5.3.15.2-33.
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Figura 5.3.15.2-33 - Área de Desapropriação dos Blocos
41, 44, 45, 48, 53 (Gleba Ambev).

Neste local verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face voltada para a av. Presidente Wilson, a adequação e implantação viária prevista
atingirão áreas classificadas como industriais. Assim como, em parte das desapropriações com
face voltada para a rua Serra de Paracaina, onde além da área industrial, também se verifica
uma área ocupada por galpões e outra classificada comercial e de serviços, embora a edificação
esteja desativada, a qual situa-se na esquina com a av. do Estado.
Já na face voltada para a rua Cel. João Dente, observam-se dois usos distintos, o primeiro se
refere a uma área de galpões, ocupada por um depósito de bebidas e outro trecho possuindo
ocupações residenciais horizontais de padrão médio. Como a maior área dos blocos apresenta
atividades para fins industriais, optou-se por classificá-la como uso industrial no cálculo
aproximado de m² por tipo de ocupação. As fotos 5.3.15.2-79 a 5.3.15.2-86 representam alguns
dos imóveis que deverão ser desapropriados para as implantações previstas.

612

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Foto 5.3.15.2-79 - Gleba Ambev – edificação
industrial, que em parte será atingida pela
desapropriação da OUCMVC, face da av.
Presidente Wilson. Área mais ao sul desta via,
inserida neste bloco.

Foto 5.3.15.2- 80- Gleba Ambev – edificação
industrial, que em parte será atingida pela
desapropriação da OUCMV, face da av. Presidente
Wilson, área subsequente ao norte, da área
anterior.

Foto 5.3.15.2- 81 - Gleba Ambev – edificação
industrial, que em parte será atingida pela
implantação viária prevista, face da rua Serra de
Paracaina, local mais a leste desta via.

Foto 5.3.15.2- 82 - Gleba Ambev – Área com
galpões, que em parte será atingida para
implantação viária prevista, face da rua Serra de
Paracaina, local de desapropriação situado entre
as duas outras áreas desta via, neste bloco.

Foto 5.3.15.2- 83 - Gleba Ambev – ocupação
vertical comercial e de serviços de padrão médio,
que em parte será atingida para implantação viária

Foto 5.3.15.2- 84 - Gleba Ambev – ocupação
vertical comercial e de serviços de padrão médio,
que em parte será atingida para implantação viária
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prevista, face da av. do Estado, propriedade com
face também para a rua Serra de Paracaina.

prevista, face da av. do Estado, propriedade com
face também para a rua Serra de Paracaina, visão
mais detalhada do local da foto anterior. FonteGoogle Earth, 2012.

Foto 5.3.15.2- 85 - Gleba Ambev – Área de
galpões, depósito de bebidas, que em parte será
atingida para implantação viária prevista, face da
rua Cel. João Dente.

Foto 5.3.15.2- 86 - Gleba Ambev – Área com
ocupações residenciais horizontais de padrão
médio, que será atingida para implantação viária
prevista, face da rua Cel. João Dente.

 Blocos 46, 49, 54, 57 e 210 (gleba Comgas)
A gleba Comgas abrange 5 blocos, tem uma área total de 44.153m², e está localizada na porção
central do Setor Mooca, englobando uma grande área delimitada ao norte pela rua Serra de
Paracaina; ao sul, pela av. Arno, a oeste pela av. do Estado e em parte pela praça Alberto Lion
e; a leste, pela av. Presidente Wilson.
Nesta gleba verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face voltada para a av. Arno, a desapropriação atingirá parte das instalações da empresa
Arno. Na face voltada para a av. Presidente Wilson, a adequação e implantação viária prevista
atingirão cinco diferentes propriedades, igualmente classificadas como áreas industriais.
Já a face voltada para a rua Serra de Paracaina desapropriará igualmente áreas classificadas
como industriais, sendo duas delas mais características deste tipo de ocupação e uma terceira,
com poucas edificações aparentes. Assim, devido ao padrão geral verificado neste bloco, podese classificá-lo, de forma geral, como áreas industriais, de acordo com a metodologia
apresentada anteriormente.
A Figura 5.3.15.2-34 apresenta uma visão geral desta gleba. As fotos 5.3.15.2-87 a 96
representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.
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Figura 5.3.15.2-34 - Área de Desapropriação da gleba Comgas.

Foto 5.3.15.2-87-Gleba Comgas– a esquerda,
empresa Arno, parte de sua área será atingida
pela desapropriação, face da av. Arno.

Foto 5.3.15.2- 88-Gleba Comgas – a direita,
instalações da empresa Arno, edificação industrial
a ser atingida pela desapropriação, face da av.
Arno.

Foto 5.3.15.2- 89-Gleba Comgas – edificação
industrial, que em parte será atingida pela
desapropriação da OUCMVC, face da av.

Foto 5.3.15.2- 90-Gleba Comgas – edificação
industrial, que em parte será atingida para
implantação viária prevista, face da av. Presidente
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Presidente Wilson, área mais ao sul desta via
neste bloco.

Wilson, área subsequente ao norte da área
anterior.

Foto 5.3.15.2- 91-Gleba Comgas – a esquerda,
edificação industrial, que em parte será atingida
pela desapropriação da OUCMVC, face da av.
Presidente Wilson, área subsequente ao norte da
área anterior.

Foto 5.3.15.2- 92-Gleba Comgas – área que será
atingida pela desapropriação, face da av.
Presidente Wilson, área subsequente ao norte da
área anterior, aparentemente, aos fundos da
vegetação, trata-se de área industrial.

Foto 5.3.15.2- 93 - Gleba Comgas – área que será
atingida pela desapropriação, face da av.
Presidente Wilson, área subsequente ao norte da
área anterior, aparentemente, aos fundos da
vegetação, trata-se de uma área industrial.

Foto 5.3.15.2- 94 - Gleba Comgas – edificação
industrial, que em parte será atingida para
implantação viária prevista, face da rua Serra de
Paracaina, local mais a leste desta via.
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Foto 5.3.15.2- 95-Gleba Comgas – edificação
industrial, que em parte será atingida para
implantação viária prevista, face da rua Serra de
Paracaina, local de desapropriação situado entre
as duas outras áreas desta via.

Foto 5.3.15.2- 96-Gleba Comgas – área que em
parte será atingida para implantação viária
prevista, face da rua Serra de Paracaina, local
mais a oeste desta via, esquina com av. do
Estado, local com poucas edificações aparentes.

 Bloco 68
O bloco 68 fica na rua Borges de Figueiredo e possui 2.885m² as obras previstas são para
implantação de áreas verdes. A Figura 5.3.15.2-35 mostra este bloco. A foto 5.3.15.2-97 expõe
que a área é utilizada como armazéns industriais.

Figura 5.3.15.2-35 - Área de Desapropriação bloco 68.

Foto 5.3.15.2- 97- Bloco 68 na rua Borges Figueiredo de frente para rua Guaratinguetá. FonteGoogle Earth, 2013.

 Bloco 84
O bloco 84 fica na rua Borges de Figueiredo e possui 4.180m² as obras previstas são para
implantação de áreas verdes. A Figura 5.3.15.2-36 mostra este bloco. A foto 5.3.15.2-98 expõe
uma área industrial desativada em péssima condição de conservação.
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Figura 5.3.15.2-36 - Área de Desapropriação bloco 84.

Foto 5.3.15.2- 98- Bloco 84 na rua Borges Figueiredo. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 56, 63 e 72
Os Blocos 56, 63 e 72 localizam-se entre as avenidas Presidente Wilson e do Estado (Figura
5.3.15.2-37) e possuem 2.930m², 3.135m² e 5.111m² respectivamente. Os imóveis a serem
desapropriados situam-se na rua Presidente Almeida Couto. O bloco 72 corresponde as
instalações da empresa Lorenzetti, os blocos 63 e 56 também englobam áreas industriais
conforme demonstram as fotos 5.3.15.2-99 a 101.
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Figura 5.3.15.2-37 - Área de Desapropriação dos Blocos, 56, 63,72.

Foto 5.3.15.2- 99 - Bloco 72 – Instalações da
Lorenzetti. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2- 100 - Bloco 63 área industrial
em uso e desativada. Fonte- Google Earth,
2013.

Foto 5.3.15.2- 101- Bloco 56 reúne áreas industriais em uso e desativadas. Fonte- Google Earth,
2013.

 Blocos 79 e 87
Os blocos 79 e 87 ficam na rua Presidente Pinto Lima, entre as avenidas do Estado e
Presidente Wilson (Figura 5.3.15.2-38) e possuem 1.320m² e 2.538m² respectivamente, ambas
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serão utilizadas para obras de drenagem e implantação de áreas verdes. Atualmente o uso é
industrial, sendo que no bloco 87 há também um galpão desativado conforme se verificas nas
fotos 5.3.15.2-102 e 103.

Figura 5.3.15.2-38 - Área de Desapropriação dos Blocos 79 e 87.

Foto 5.3.15.2- 102 - Bloco 79 – Armazém
industrial na rua Pinto Lima. Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2- 103 - Bloco 87 – Galpão
industrial desativado na rua Pinto Lima. FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 78 e 85
Os Blocos 78 e 85 localizam-se entre a avenida Presidente Wilson e rua Presidente Costa Pinto,
conforme pode-se observar na Figura 5.3.15.2-39 e perfazem uma área de 8.493m². Os imóveis
a serem desapropriados correspondem às áreas industriais, conforme demonstram as fotos
5.3.15.2-104 e 105.
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Figura 5.3.15.2-39 - Área de Desapropriação dos Blocos 78 e 85.

Foto 5.3.15.2- 104 - Bloco 78 área industrial rua
Presidente Costa Pinto. Fonte- Google Earth,
2013.

Foto 5.3.15.2- 105 - Bloco 85 área industrial
face av. Presidente Wilson. Fonte- Google
Earth, 2013.

 Blocos 75 e 82
Os Blocos 75 e 82 estão localizados na porção sul do Setor Mooca, na divisa com o Setor Henry
Ford, situando-se na av. Presidente Batista Pereira, perfazendo uma área total correspondente a
11.282m².
Nestes blocos a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da presença dos
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e
calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de água, esgoto,
iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
As edificações que serão atingidas pela desapropriação se referem à parte de instalações de
áreas industriais não identificadas, presentes na face voltada para a av. Presidente Batista
Pereira. Desta forma estes blocos podem-se classificar, como áreas industriais.
A Figura 5.3.15.2-40 apresenta uma visão geral dos blocos 75 e 82. Enquanto a foto 5.3.15.2106 representa os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária proposta.
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Figura 5.3.15.2-40 - Área de Desapropriação dos Blocos 75 e 82.

Foto 5.3.15.2-106 - Blocos 75 e 82– Área
Industrial, com face para a av. Presidente Batista
Pereira, parte da edificação a ser desapropriada.

 Bloco 77
O bloco 77 é localiza-se na rua da Mooca, correspondendo a uma faixa do quarteirão entre as
ruas Borges Figueiredo e João Antônio de Oliveira. A área a ser desapropriada corresponde a
uma área total de 4.482m² e pode ser vista na Figura 5.3.15.2-41. O motivo da desapropriação
são obras viárias. As fotos 5.3.15.2-107 e 108 mostram os imóveis, predominantemente
comerciais, que serão atingidos pelas intervenções pretendidas.
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Figura 5.3.15.2-41 - Área de Desapropriação do bloco 77.

Foto 5.3.15.2-107 - Bloco 77– Comércio na rua da
Mooca, próximo a rua Borges Figueiredo. FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-108 - Bloco 76 abrange comércio do
tipo lojas de roupas, bares, chaveiro, entre outros,
na rua da Mooca. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 51
O bloco 51 corresponde ao quarteirão entre a avenida Arno, ruas Presidente Costa Pinto e
Antônio Garcia e praça Alberto Lyon conforme apresentado a Figura 5.3.15.2-42. O local abriga
uma concessionária de veículos conforme mostram as fotos 5.3.15.2-109 e 110.
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Figura 5.3.15.2-42 - Área de Desapropriação do bloco 51.

Foto 5.3.15.2-109- Bloco 51 loja de carros na
avenida Arno. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-110- Bloco 51 loja de carros na
vista da praça Alberto Lion. Fonte- Google Earth,
2013.

 Blocos 60 e 69
Os blocos 60 e 69 também constituem a gleba COMGAS e ficam entre as avenidas Presidente
Wilson e Arno, conforme exposto na Figura 5.3.15.2-43. Os blocos possuem respectivamente
16.797m² e 570m². As fotos 5.3.15.2-111 e 112 mostram o uso industrial dos blocos.
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Figura 5.3.15.2-43 - Área de Desapropriação dos blocos 60 e 69.

Foto 5.3.15.2-111- Bloco 60 uso industrial na
avenida Arno. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-112- Bloco 60 uso industrial na
avenida Arno. Fonte- Google Earth, 2013

As figuras 5.3.15.2-44 e 5.3.15.2-45, a seguir, apresentam respectivamente os blocos 76 e 213
e correspondem a duas áreas, nas quais para a implantação das intervenções previstas será
necessária uma ação da gestão pública.

625

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-44 - Área de Desapropriação do bloco 76, de 93.384m² destinada para implantação do
Parque Porto de Areia.

Figura 5.3.15.2-45 - Área de Desapropriação do bloco 213, de 1.663m² destinada para conexão
da Rua Dom Bosco com a Rua Cons. João Alfredo e Rua Cel. João Dente.
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O quadro 5.3.15.2-2, apresentado a seguir expõe uma síntese das informações sobre as
possíveis desapropriações necessárias para viabilização do Projeto Estratégico Tamanduateí I.
Observa-se a classificação do uso predominante em cada bloco de desapropriação, a sua área
em m² e o motivo da possível desapropriação. O Projeto Estratégico Tamanduateí I, a princípio,
indica uma área total de imóveis a serem desapropriados de 298.633m². A maior parte
corresponde aos imóveis de uso industrial, 63%; seguido por área Pública, 32%; Comércio e
Serviços, 3%; Ocupação Incipiente, 2%. O uso residencial abrange somente 1.206m²
correspondendo a 0% no cálculo aproximado de representatividade dos usos predominantes.
Quadro 5.3.15.2-2
Descritivo das possíveis desapropriações para o Projeto Estratégico Tamanduateí I
Nº

Uso Predominante

Área (m²)

38

Residencial

1.206

41
44

Industrial
Industrial

6.719
16.281

45

Industrial

53.660

46
48
49
51
53
54
56
57
60
63
68
69
72
75
76
77

Industrial
Industrial
Industrial
Comércio e Serviços
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Área Pública
Comércio e Serviços

7.046
13.488
14.239
3.700
209
16.190
2.930
6.612
16.797
3.135
2.885
570
5.111
4.239
93.384
4.482

78

Industrial

3.056

79
82
84

Industrial
Industrial
Ocupação Incipiente

1.320
7.043
4.180

85

Industrial

5.437

87
210

Ocupação Incipiente
Industrial

2.538
66

212

Industrial

447

213

Área Pública

1.663

Fonte- Estudos Urbanísticos CMVC.

Descrição motivo da desapropriação
Conexão da R. Dom Bosco com a R. Cons. João
Alfredo e R. Cel. João Dente
Terreno para implantação de HIS no Setor Mooca
Terreno para implantação de HIS no Setor Mooca
Canal, parque linear, vias e parque na Interface da
Gleba Ambev
Sistema viário Gleba Comgas
Sistema viário Gleba Ambev
Canal, parque linear e vias na Gleba Comgas
Melhoria do nó viário junto à Praça Alberto Lion
Sistema viário Gleba Ambev
Canal, parque linear e vias na Gleba Comgas
Canal, parque linear e vias
Sistema viário Gleba Comgas
Sistema viário Gleba Comgas
Canal, parque linear e vias
Acesso Leste do Parque Porto de Areia
Sistema viário Gleba Comgas
Canal, parque linear e vias
Implantação do novo Vdto. São Carlos
Implantação do Parque Porto de Areia
Alargamento de trecho da R. da Mooca
Terreno para implantação de HIS no Setor Henry
Ford
Canal e parque linear
Implantação do novo Vdto. São Carlos
Acesso Leste do Parque Porto de Areia
Terreno para implantação de HIS no Setor Henry
Ford
Canal e parque linear
Sistema viário Gleba Comgas
Conexão da R. Dom Bosco com a R. Cons. João
Alfredo e R. Cel. João Dente
Conexão da R. Dom Bosco com a R. Cons. João
Alfredo e R. Cel. João Dente
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Projeto Estratégico Tamanduateí II
 Bloco 52
O Bloco 52 tem 1.002m² e localiza-se na avenida do Estado, no trecho, entre as ruas Presidente
Almeida Couto e rua Ibiruba ao norte, conforme constata-se na Figura 5.3.15.2-46. De acordo
com a foto 5.3.15.2-113 o local é utilizado como depósito de materiais, apresentando ocupação
incipiente.

Figura 5.3.15.2-46 - Área de Desapropriação do bloco 52.

Foto 5.3.15.2-113- Bloco 51 uso industrial na Avenida do Estado. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 55 e 59
Os Blocos 55 e 59 tem respectivamente 719m² e 888m², ambos situam-se na avenida do
Estado, entre as ruas Presidente Almeida Couto e Presidente Soares Brandão, conforme pode
ser observado na Figura 5.3.15.2-47, a seguir. As fotos 5.3.15.2-114 e 115 mostram o uso
comercial de artigos de escritório.
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Figura 5.3.15.2-47 - Área de Desapropriação dos blocos 55 e 59.

Foto 5.3.15.2-114- Bloco 55 apresenta uso
comercial nesta faixa da av. do Estado. FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-115- Bloco 59 apresenta uso
comercial de materiais de escritório nesta faixa da
av. do Estado. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 66
O Bloco 66 tem 3.593m² e fica na avenida do Estado e na rua Presidente Batista Pereira (Figura
5.3.15.2-48). De acordo com as fotos 5.3.15.2-116 e 117 há uso comercial no local. Os imóveis
deverão ser desapropriados para a implantação de obras viárias, necessárias para melhor
fluidez no tráfego na região.

629

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-48 - Área de Desapropriação do bloco 66.

Foto 5.3.15.2-116- Bloco 66 apresenta uso
comercial nesta faixa da av. do Estado e rua
Pres. Batista Pereira. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-117- Bloco 66 apresenta uso
comercial nesta faixa da av. do Estado. FonteGoogle Earth, 2013.

 Bloco 81
O Bloco 81 está localizado na porção central da ADA, situando-se no Setor Ipiranga, mais
especificamente na av. do Estado, delimitado a sul, pela rua Agostinho Gomes e a norte, pela
rua Cipriano Barata, os imóveis a serem desapropriados totalizam área correspondente a
2.115m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a av. do Estado, no sentido sul-norte, a edificação que será
atingida pela desapropriação se refere a parte das instalações de uma concessionária de
automóveis da marca Chevrolet e na sequência, ao lado, uma área sem edificações, recoberta
por gramíneas e por mudas de árvores, aparentando ser recém plantadas no local.
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Assim, dadas às características de ocupação deste bloco, pode-se classifica-lo por dois
diferentes usos, comércio ou serviço de padrão médio e área desocupada, sendo o primeiro
predominante. A Figura 5.3.15.2-49 apresenta uma visão geral do bloco 81. Enquanto as fotos
5.3.15.2-118 e 119 representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação
viária prevista.

Figura 5.3.15.2-49 - Área de Desapropriação do Bloco 81.

Foto 5.3.15.2-118- Bloco 81 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
instalações de uma concessionária de veículo
Chevrolet, local a ser atingido pela desapropriação,
face da rua Agostinho Gomes, visada para a av. do
Estado.

Foto 5.3.15.2-119- Bloco 81 – área classificada
como desocupada, recoberta por gramíneas e
mudas plantadas. Aos fundos, a concessionária de
veículos, face da av. do Estado.

 Bloco 88
O Bloco 88 tem 1.723m² e está localizado na porção central da ADA, situando-se no Setor
Ipiranga, mais especificamente na av. do Estado, entre as ruas Agostinho Gomes e Hipólito
Soares. A Figura 5.3.15.2-50 apresenta uma visão geral do bloco 88. Enquanto as fotos

631

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

5.3.15.2-120 e 121 representam o imóvel industrial da Lorenzetti que será em parte
desapropriado para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-50 - Área de Desapropriação do Bloco 88.

Foto 5.3.15.2-120- Bloco 88 área industrial da
Lorenzetti. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-121- Bloco 88 área industrial da
Lorenzetti. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 89
O Bloco 89 está localizado na porção central da ADA, situando-se no Setor Ipiranga, mais
especificamente na av. do Estado, delimitado a sul, pela rua Paulo Barbosa e a norte, pela rua
Hipólito Soares, os imóveis a serem desapropriados totalizam área correspondente a 1.655m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a av. do Estado, no sentido sul-norte, as edificações que serão
atingidas pela desapropriação se referem a parte das instalações de áreas comerciais não
identificadas, desativadas e outras em funcionamento, instalações da empresa “Verainox”, um
bar e lanchonete, além de três edificações residenciais.
Assim, dadas às características dos imóveis deste bloco, pode-se generalizar sua classificação
por dois diferentes tipos de uso, comércio ou serviço e residencial horizontal, o primeiro ocupa
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uma maior área em relação ao total. Ressalta-se, por último, que há dois pilares de sustentação,
das instalações do Expresso Tiradentes localizados nos locais previstos para intervenção.
A Figura 5.3.15.2-51 apresenta uma visão geral do bloco 89. Enquanto as fotos 5.3.15.2-122 a
125 representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação viária prevista.

Figura 5.3.15.2-51 - Área de Desapropriação do Bloco 89.

Foto 5.3.15.2-122- Bloco 89 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
embora, aparentemente desativada, local a ser
atingido pela desapropriação, face da rua Paulo
Barbosa, visada para a av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-123- Bloco 89 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, a
direita, instalações da empresa Verainox, face da
av. do Estado.
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Foto 5.3.15.2-124 - Bloco 89 –área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio e
residencial horizontal de padrão médio. Notar a
direita o pilar das instalações do Expresso
Tiradentes, face da av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-125- Bloco 89 – área classificada
como residencial horizontal de padrão médio.
Notar a direita, outro pilar das instalações do
Expresso Tiradentes, face da av. do Estado.

 Bloco 90
O Bloco 90 está localizado na porção central da ADA, situando-se no Setor Ipiranga, mais
especificamente na av. do Estado, delimitado a sul, pela rua Guarda de Honra e a norte, pela
rua Paulo Barbosa, os imóveis a serem desapropriados totalizam área correspondente a
1.751m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a rua Guarda de Honra e para a av. do Estado, as edificações
que serão atingidas pela desapropriação se referem a parte das instalações da empresa “Argil”
de aluguel de máquinas e equipamentos. Na face da av. do Estado, já próximo a rua Paulo
Barbosa, o local atingido é um posto de abastecimento de combustíveis.
Assim, devido às características dos imóveis deste bloco, pode-se generalizar sua classificação
como comércio ou serviços. A Figura 5.3.15.2-52 apresenta uma visão geral do bloco 90.
Enquanto as fotos 5.3.15.2-126 a 128 representam os imóveis que deverão ser desapropriados
para a implantação viária prevista.
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Figura 5.3.15.2-52 - Área de Desapropriação do Bloco 90.

Foto 5.3.15.2-126- Bloco 90 – a esquerda, área
classificada como comércio ou serviços de padrão
médio, instalações da empresa Argil, de aluguel de
máquinas e equipamentos, a ser atingida pela
desapropriação, face da rua Guarda de Honra,
confluência com av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-127- Bloco 90 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
instalações da empresa Argil de aluguel de
máquinas e equipamentos, a ser atingida pela
desapropriação, face da av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-128- Bloco 90 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
posto de abastecimento de combustíveis, a ser
atingido pela desapropriação, face da av. do
Estado.
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 Bloco 91
O bloco 91 situa-se entre as ruas Tenente Garcia Leme, Cônego Januário e do Manifesto,
conforme mostra a Figura 5.3.15.2-53. A área tem 2.159m² e a intervenção proposta para esta
área é a implantação de uma praça junto à parada do Expresso Tiradentes. As fotos 5.3.15.2129 e 130 caracterizam a ausência de uso, classificando desta forma este bloco como ocupação
incipiente.

Figura 5.3.15.2-53 - Área de Desapropriação do Bloco 91.

Foto 5.3.15.2-129- Bloco 91 – área que abrigava
um posto de gasolina e pela imagem está
cercada para obras, vista da Rua do Manifesto.
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-130- Bloco 91 – área que abrigava
um posto de gasolina e pela imagem está
cercada para obras, vista da rua Tenente Garcia
Leme. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 136 e 209
Os blocos 136 e 209 situam-se entre a avenida Dianópolis, ruas Barão de Monte Santo e
Francisco Cipullo conforme pode ser observado na Figura 5.3.15.2-54, a seguir. O bloco 136
tem 23.150m² e o bloco 209 tem 7.085m², para ambos está previsto a implantação do Parque
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Esso. As fotos 5.3.15.2-131 e 132 caracterizam o uso industrial e campo antrópico. Predominam
as áreas desocupadas.

Figura 5.3.15.2-54 - Área de Desapropriação dos Blocos 136 e 209.

Foto 5.3.15.2-131- Bloco 136 – Campo Antrópico
na rua Barão de Monte Santo. Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-132- Bloco 209 – Frente de área
industrial na rua Francisco Cipullo. Fonte- Google
Earth, 2013.

 Blocos 129, 200 e 201
Os blocos 129, 200 e 201 correspondem a áreas industriais situadas entre a rua Cadiriri e a
avenida Dianópolis conforme mostra a Figura 5.3.15.2-55. As fotos 5.3.15.2-133 e 134 ilustram
o uso industrial predominante na região.
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Figura 5.3.15.2-55 - Área de Desapropriação dos Blocos 129, 200 e 201.

Foto 5.3.15.2-133- Bloco 129 – Área Industrial na
rua Cadiriri. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-134- Bloco 201 Área Industrial na
rua Cadiriri. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 203, 204, 206 e 208
Os blocos 203, 204, 206 e 208 possuem respectivamente 1.747m², 2.930m², 3.022m², 10.157m²
e estão espacializados na Figura 5.3.15.2-56, a seguir. As fotos 5.3.15.2-135 e 136
caracterizam as áreas desocupadas predominantes nos blocos, notam-se terrenos com
presença de campo antrópico.

638

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-56 - Área de Desapropriação dos Blocos 203, 204, 206 e 208.

Foto 5.3.15.2-135- Bloco 206 – Comércio na av.
Henry Ford. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-136- Bloco 208 – Campo Antrópico
na rua Barão de Monte Santo. Fonte- Google
Earth, 2013.

 Blocos 135, 139, 142, 205 e 207
Os blocos 135, 139, 142, 205 e 207 totalizam área correspondente a 61.763m² e estão expostos
na Figura 5.3.15.2-57. As fotos 5.3.15.2-135 e 136 caracterizam o uso predominante nos
blocos, notam-se terrenos com galpões industriais.

639

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-57 - Área de Desapropriação dos Blocos 135, 139, 142, 205 e 207.

Foto 5.3.15.2-137- Bloco 135 – Área Industrial na
av. Dianópolis. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-138- Bloco 139 – Área Industrial na
av. Dianópolis. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 111, 198 e 199
Os blocos 111,198 e 199 têm respectivamente 15.319m², 19.195m² e 10.054m², estão
espacializados na Figura 5.3.15.2-58. As fotos 5.3.15.2-135 e 136 caracterizam o uso
predominante nos blocos, notam-se terrenos com galpões industriais.
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Figura 5.3.15.2-58 - Área de Desapropriação dos Blocos 111, 198 e 199.

Foto 5.3.15.2-139- Bloco 111 – Área Industrial na
Av. Henry Ford. Fonte - Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-140- Bloco 199 – Área Industrial na
Av. Henry Ford. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 94 e 95
Os Blocos 94 e 95 estão localizados na região central da ADA, inserido na porção noroeste do
setor Henry Ford, compreendendo uma área delimitada a leste pela av. Presidente Wilson e a
oeste, pela av. do Estado, perfazendo uma área de desapropriação prevista de 19.307m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Os blocos possuem face para duas avenidas- Presidente Wilson e do Estado, e as edificações a
serem desapropriadas se referem a uma área ocupada pela superintendência regional da
receita federal – porto seco, que será considerada como área institucional e; por área de
habitação subnormal.
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A Figura 5.3.15.2-59 apresenta uma visão geral dos blocos. Enquanto as fotos 5.3.15.2-141 a
143 representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação de HIS e
Parque Linear.

Figura 5.3.15.2-59 - Área de Desapropriação dos Blocos 94 e 95.

Foto 5.3.15.2-141- Bloco 95 – edificação da
superintendência regional da receita federal –
porto seco, devido ao tipo de edificação será
considerada como área de galpões de
armazenamento de produtos, face da av.
Presidente Wilson.

Foto 5.3.15.2-142- Bloco 95 – edificação da
superintendência regional da receita federal –
porto seco, visão geral da área, face da av.
Presidente Wilson.
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Foto 5.3.15.2-143- Bloco 94 – aos fundos, ao lado
do porto seco, parte da favela a ser desapropriada,
face da av. Pres. Wilson.

 Bloco 97
O bloco 97 situa-se na avenida Presidente Wilson (Figura 5.3.15.2-60) em uma área onde
existia uma favela (foto 5.3.15.2-144), o uso verificado em agosto de 2012 está exposto na foto
5.3.15.2-145. A área a ser desapropriada tem 5.895m² e será utilizada para implantação de área
verde, obras de drenagem e novas vias.

Figura 5.3.15.2-60 - Área de Desapropriação do bloco 97.
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Foto 5.3.15.2-144- Bloco 97 – favela na av.
Presidente Wilson. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-145 Bloco 97 – terreno desocupado
na av. Presidente Wilson.

 Bloco 99
O Bloco 99 está localizado na porção central da ADA, inserido na porção oeste do Setor Henry
Ford, compreendendo uma área delimitada ao norte pela rua Guembe; a leste e ao sul, pela av.
Presidente Wilson e; a oeste, pela av. do Estado, contemplando área de desapropriação de
3.690m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui face para duas avenidas Presidente Wilson e do Estado. As
edificações a serem desapropriadas se referem a um posto de abastecimento de combustíveis,
restaurante e depósito de bebidas, caracterizando o uso deste bloco, como comércio e/ou
serviço.
A Figura 5.3.15.2-61 apresenta uma visão geral do bloco 99. Enquanto as fotos 5.3.15.2-146 e
147 representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação da praça
central Tamanduateí.
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Figura 5.3.15.2-61 - Área de Desapropriação do Bloco 99.

Foto 5.3.15.2-146- Bloco 99 – área classificada
como comercial e de serviços padrão médio, posto
de abastecimento de combustíveis situado entre as
avenidas do Estado e Presidente Wilson.

Foto 5.3.15.2-147- Bloco 99– área classificada
como comercial e de serviços padrão médio, a
esquerda restaurante e a direita, depósito de
bebidas (adega), faca da av. do Estado.

 Bloco 102
O bloco 102 situa-se na avenida Henry Ford e possui 7.329m² e as intervenções no local
preveem obras de drenagem, viárias e para implantação de áreas verdes. A Figura 5.3.15.2-62
mostra a área em questão. De acordo com a foto 5.3.15.2-148, identifica-se o uso industrial.
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Figura 5.3.15.2-62 - Área de Desapropriação do Bloco 102.

Foto 5.3.15.2-148- Bloco 102 – Indústria na av. Presidente Wilson. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 116
O bloco 116 situa-se na avenida Henry Ford, e sua área total corresponde a 8.248m², sua
desapropriação se faz necessária para viabilizar a implantação de obras de drenagem e viárias,
além da implantação de um parque linear. A Figura 5.3.15.2-63 e as fotos 5.3.15.2-149 e 150
caracterizam o uso industrial.
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Figura 5.3.15.2-63 - Área de Desapropriação do Bloco 116.

Foto 5.3.15.2-149- Bloco 116– Prédio industrial
na av. Henry Ford. Fonte - Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-150- Bloco 116– Prédio industrial
na av. Henry Ford. Fonte - Google Earth, 2013.

 Bloco 108
O Bloco 108 está localizado na porção central da ADA, inserido na porção oeste do setor Henry
Ford, compreendendo uma área delimitada ao norte e leste pela av. Presidente Wilson; ao sul
mais distante, pela rua dos Patriotas e; a oeste, pela av. do Estado, contemplando área de
desapropriação de 5.850 m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui face para duas avenidas Presidente Wilson e do Estado, as
edificações a serem desapropriadas se referem a áreas industriais, galpões de logística,

647

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

comércio ou serviços, além de uma área sem edificações, onde se verificam gramíneas e
exemplares arbóreos isolados.
Desta forma este bloco pode ser classificado como área industrial, que é predominante,
comércio ou serviços, e área desocupada. A Figura 5.3.15.2-64 apresenta uma visão geral do
bloco 108. Enquanto as fotos 5.3.15.2-151 a 153 representam os imóveis que deverão ser
desapropriados para a implantação da praça central Tamanduateí.

Figura 5.3.15.2-64- Área de Desapropriação do Bloco 108.

Foto 5.3.15.2-151- Bloco 108 – Área comercial e
de
serviços,
seguida
por
galpões
de
armazenamento de produtos, face da av.
Presidente Wilson.

Foto 5.3.15.2-152- Bloco 108 – Área ocupada por
galpões e indústrias, face da av. Presidente
Wilson. Fonte- Google Earth, 2012.
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Foto 5.3.15.2-153- Bloco 108 – a direita, área
desocupada, recoberta por gramíneas e
exemplares arbóreos, a esquerda av. Pres.
Wilson e a direita, av. do Estado.
 Blocos 98 e103
Os Blocos 98 e 103 localizam-se na porção central da ADA, situando-se no Setor Ipiranga,
possui face para voltada para a av. do Estado, da rua Ariranha até rua dos Patriotas, perfazendo
uma área total correspondente a 11.578m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
A intervenção nesse bloco atingirá as instalações industriais da “Indústria Corrente” e de outra
área industrial não identificada. Assim, pode-se classificar este bloco, como áreas industriais.
A Figura 5.3.15.2-65 apresenta uma visão geral dos blocos. Enquanto as fotos 5.3.15.2-154 a
156 representam os imóveis que poderão ser desapropriados para a implantação da linha de
amortecimento para a av. do Estado.

649

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-65 - Área de Desapropriação dos Blocos 98 e 103.

Foto 5.3.15.2-154 - Bloco 103 – Área industrial da av.
do Estado. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-155 - Bloco 103- Edificação
industrial da empresa Indústria Corrente, a ser
atingida pela desapropriação, face da av. do
Estado.

Foto 5.3.15.2-156 Bloco 98 – Área do Clube Atlético do Ipiranga, face para av. do Estado. Fonte- Google
Earth, 2013.
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 Bloco 145
O Bloco 145 situa-se entre o ramal da ferrovia e a avenida Henry Ford, totalizando área
correspondente a 2.014m². Destaca-se que a intervenção proposta viabilizará a conexão entre a
rua Guaramiranga e a avenida Henry Ford. A Figura 5.3.15.2-66, a seguir, apresenta o bloco. De
acordo com as fotos 5.3.15.2-157 e 158 é possível caracterizar o uso industrial do bloco.

Figura 5.3.15.2-66 - Área de Desapropriação do Bloco 145.

Foto 5.3.15.2-157 Bloco 145 – Prédio industrial
na av. Henry Ford. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-158 Bloco 145- Uso industrial.
Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 146, 150 e 156
Os Blocos 146, 150 e 156 estão localizados na porção central da ADA, inserido no Setor Henry
Ford, englobando uma grande área delimitada ao norte pelo viaduto São Carlos; ao sul, pelo
viaduto Grande São Paulo; a leste, pela av. Dianópolis (no trecho sul) e; a oeste, pela av. Henry
Ford, perfazendo uma área total correspondente de desapropriação prevista de 31.144m² para
obras viárias junto à favela da Vila Prudente.

651

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

No local, verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a av. Dianópolis, a desapropriação atingirá uma subestação de
energia e edificação considerada comércio ou serviços, em frente a rua Saquarema, que deverá
ser prolongada neste local. Nesta mesma via, outro local de desapropriação se refere a uma
área residencial, parte de uma favela situada na av. Dianópolis e toda a face de calçamento da
favela nesta via.
Na face voltada para a rua João Padilha, a adequação e implantação viária prevista atingirão
edificações classificadas como comércio ou serviços, instalações da SABESP, ao final desta
rua, que deverá ser prolongada neste local. Próximo ao local anterior, outra área atingida se
refere à linha de transmissão de energia e sua faixa de domínio, em ambos os lados da rua
João Padilha.
Outros três locais de desapropriação, cuja identificação foi feita a partir de viadutos que passam
sobre a ferrovia ali existente, se referem, por exemplo, na face avistada a partir do viaduto
Grande São Paulo, a duas áreas de armazenamento de materiais e a um ramal da própria
ferrovia. Na área avistada a partir do viaduto Capitão Pacheco Chaves, há áreas de
armazenamento de materiais e a continuação deste ramal da ferrovia. Tal ramal também a ser
atingido na área avistada a partir do viaduto São Carlos.
Assim, dadas às características gerais verificadas neste bloco, pode-se classificá-lo, de forma
geral, como comércio ou serviços, habitação subnormal e ocupação incipiente. A Figura
5.3.15.2-67 apresenta uma visão geral dos blocos. Enquanto as fotos 5.3.15.2-159 a 164
representam os imóveis e áreas que deverão ser desapropriados para a implantação viária
prevista. Predominam nesses blocos a ocupação incipiente e a habitação subnormal.

Figura 5.3.15.2-67 - Área de Desapropriação dos Blocos 146, 150 e 156.
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Foto 5.3.15.2-159- Subestação de energia e
edificação considerada comércio ou serviços, face
da av. Dianópolis, em frente a rua Saquarema.

Foto 5.3.15.2-160- Área com habitação subnormal
a ser desapropriada, face da av. Dianópolis.

Foto 5.3.15.2-161- Edificação classificada como
comércio ou serviço de padrão médio, instalações
da SABESP, ao final da rua João Padilha, a qual
deverá ser prolongada neste local.

Foto 5.3.15.2-162- Local que abriga a linha de
transmissão de energia e sua faixa de domínio,
próximo ao final da atual rua João Padilha.

Foto 5.3.15.2-163- Local que abriga a linha de
transmissão e sua faixa de domínio, próximo ao
final da atual rua João Padilha, em frente a área da
foto anterior, continuação da possível via que será
implantada no local.

Foto 5.3.15.2-164- Área que será atingida pela
desapropriação, visada a partir do viaduto Grande
São Paulo, duas áreas de armazenamento de
materiais e ferrovia aos fundos, entre a área de
gramíneas, locais de desapropriação.
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 Blocos 107, 110 e 112
Os Bloco 107,110 e 112 situam-se na porção central da ADA, inserido na porção sul do Setor
Henry Ford, compreendendo uma área delimitada ao norte pela rua dos Patriotas e Viaduto
Capitão Pacheco Chaves; ao sul, pela rua Palmares; a leste, pela av. Presidente Wilson e; a
oeste, pela av. do Estado, contemplando área de desapropriação de 11.517m². Os blocos 107 e
110 correspondem a áreas necessárias para implantação de canal de drenagem, áreas verdes e
vias. O bloco 112 terá sua área (9.048m²) desapropriada para implantação de HIS no Setor
Henry Ford.
No local, verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Identificaram-se dois tipos de edificações, as quais na face voltada para a rua dos Patriotas e
viaduto Capitão Pacheco Chaves, serão em parte desapropriados e se referem a áreas
industriais. Já na esquina da rua dos Patriotas com a av. do Estado, as intervenções previstas
afetarão uma lanchonete.
Desta forma, o local pode ser classificado por dois tipos de uso, industrial e ocupação por
comércio ou serviços. A Figura 5.3.15.2-68 apresenta uma visão geral dos blocos. Enquanto as
fotos 5.3.15.2-165 a 167 representam os imóveis que poderão ser desapropriados para as
intervenções previstas.

Figura 5.3.15.2-68 - Área de Desapropriação dos blocos 107, 110 e 112.
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Foto 5.3.15.2-165- Bloco 110- Área industrial, local
de desapropriação atinge parte das instalações
das indústrias situadas na rua dos Patriotas,
visada a partir do viaduto Capitão Pacheco
Chaves.

Foto 5.3.15.2-166- Bloco 107 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, lanchonete, esquina da av. do
Estado e rua dos Patriotas.

Foto 5.3.15.2-167- Bloco 112- Área industrial, local de desapropriação atinge parte das
instalações das indústrias situadas na rua dos Palmares. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 121
O bloco 21 refere-se a faixa da quadra que abrange a entrada da estação Ipiranga da Linha 10
Turquesa do CPTM (foto 5.3.15.2-168) na esquina da avenida Presidente Wilson com a Rua dos
Patriotas (Figura 5.3.15.2-69). A área possui 1.484m² e no local estão previstas obras de
drenagem, vias e parque linear.
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Figura 5.3.15.2-69 - Área de Desapropriação do bloco 121.

Foto 5.3.15.2-168- Bloco 121- Área industrial, local de desapropriação atinge parte das
instalações das indústrias situadas na rua dos Palmares. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 132 e 134
O bloco 132 refere-se a área da antiga favela Pacheco Chaves, a qual passou por um incêndio
em meados de agosto de 2012. Já o bloco 134 refere-se à fachada de estabelecimentos
comerciais na rua Ilha de Serigipe. Os blocos somam 2.830m² que abrigarão uma praça junto
ao viaduto Pacheco Chaves. O local está indicado na Figura 5.3.15.2-70 e nas fotos 5.3.15.2169 e 170.
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Figura 5.3.15.2-70 - Área de Desapropriação dos blocos 132 e 134.

Foto 5.3.15.2-169- Bloco 132- Área que era
ocupada pela favela Pacheco Chaves em 2012.

Foto 5.3.15.2-170- Bloco 134 estabelecimentos
comerciais de baixo padrão na rua Ilha Serigipe.
Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 122
O bloco 122 situa-se na rua Matias de Albuquerque, conforme pode-se observar na Figura
5.3.15.2-71 e totaliza área correspondente a 4.376m² . Conforme pode ser observado na foto
5.3.15.2-171, corresponde a uma área que se encontra desocupada, tendo ocupação por campo
antrópico e está ao lado da favela Barão de Resende. A intervenção prevista é para construção
de Habitações de Interesse Social no setor Henry Ford.
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Figura 5.3.15.2-71 - Área de Desapropriação do bloco 122.

Foto 5.3.15.2-171- Bloco 122 Terreno no quarteirão da Rua Matias de Albuquerque. Fonte- Google Earth,
2013.

 Blocos 117, 126 e 131
Os blocos 117, 126 e 131 ficam próximos a favela Barão de Resende como indica a Figura
5.3.15.2-72 e abrigam áreas industriais (fotos 5.3.15.2-172 a 174), que juntas totalizam 6.928m²
que serão utilizados para construção de canal e parque linear.
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Figura 5.3.15.2-72 - Área de Desapropriação dos blocos 117, 126 e 131.

Foto 5.3.15.2-172- Bloco 117 Área Industrial rua
Dom Marcos Teixeira. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-173- Bloco 126 Área industrial na
esquina da rua Barão de Resende com a rua Dom
Marcos Teixeira. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-174- Bloco 131 Galpão industrial em uso na Av. Presidente Wilson, 3717. Fonte- Google
Earth, 2013.

 Bloco 202
O bloco 202 localiza-se na avenida Presidente Wilson (Figura 5.3.15.2-73), tem 1.078m² e a
intervenção proposta prevê implantação de área verde no local. A área não esta ocupada
conforme pode ser visto na foto 5.3.15.2-175.

659

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-73 - Área de Desapropriação do bloco 202.

Foto 5.3.15.2-175 - Bloco 202 Área desocupada na av. Presidente Wilson. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 105 e 106
Os blocos 105 e 106 correspondem a áreas industriais na av. Presidente Wilson conforme
apresentado na Figura 5.3.15.2-74 e as fotos 5.3.15.2-176 e 177. Juntos esses blocos somam
20.696m². A intervenção no bloco 105 viabilizará um parque linear e via de transposição no
setor Henry Ford. Para o bloco 106 está previsto um equipamento público com preservação do
patrimônio.
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Figura 5.3.15.2-74 - Área de Desapropriação dos blocos 105 e 106.

Foto 5.3.15.2-176- Bloco105 Indústria na av.
Presidente Wilson. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-177- Bloco 106 Área a ser
preservada na av. Presidente Wilson com
implantação de equipamento púbico. FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 151, 157, 159, 161, 164
A Figura 5.3.15.2-75 apresenta os blocos 151, 157, 159, 161 e 164 situados a rua Capitão
Pacheco e Chaves.
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Figura 5.3.15.2-75 - Área de Desapropriação dos Blocos 151, 157, 159, 161 e 164.

 Bloco 151
O Bloco 151 está localizado na região central da ADA, inserido na porção sul do setor Parque da
Mooca, situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a oeste na
esquina com a av. Dianópolis e; a Leste, com a rua Saquarema, perfazendo, com os imóveis ali
inseridos, área de desapropriação prevista de 1.278m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a dois usos específicos, o
primeiro se refere a comércio ou serviços e o segundo, a habitações residenciais horizontais,
localizadas no pavimento superior das edificações comerciais, além de um lote isolado, onde se
encontra a faixa de domínio da linha de transmissão de energia.
Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco correspondem uma área de
comércio de botijões de gás da empresa Consigaz, lojas de móveis, utensílios domésticos, uma
igreja Pentecostal (somente devido à caracterização da edificação em que está instalada, será
mantida como área de comercio e serviços), além de oficina para automóveis.
As fotos 5.3.15.2-178 a 180 identificam os imóveis do bloco 151 que deverão ser
desapropriados para a duplicação da Avenida Pacheco Chaves.
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Foto 5.3.15.2-178- Bloco 151 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, instalações da Consigaz,
esquina da av. Dianópolis com rua Cap. Pacheco e
Chaves.

Foto 5.3.15.2- 179- Bloco 151– Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, lote
isolado (faixa de domínio da linha de transmissão
presente no local); lojas de móveis, utensílio
domésticos, uma igreja Pentecostal (somente
como caracterização da edificação em que está
instalada, será mantida como área de comércio e
serviços), nota-se que o pavimento superior das
edificações é ocupado por usos residenciais, face
da rua Cap. Pacheco e Chaves.

Foto 5.3.15.2- 180- Bloco 151– Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, face da rua Cap. Pacheco e
Chaves, esquina com rua Saquarema.

 Bloco 157
O Bloco 157 está localizado na região central da ADA, inserido na porção sul do Setor Parque
da Mooca, situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a oeste, na
esquina com a rua Saquarema e; a Leste, limitando-se com a rua Coelho Neto, perfazendo, com
os imóveis ali inseridos, área de desapropriação total prevista, de 1.694m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
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guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a diferentes usos específicos, o
primeiro se refere ao uso identificado como comércio ou serviços; e o segundo, residencial. Os
estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem a dois salões de
cabeleireiros, loja de equipamentos para bares e restaurantes, bar, lanchonete, lava rápido,
comércio de ferro velho e um estacionamento.
As fotos 5.3.15.2-181 a 184 representam os imóveis do bloco 157 que deverão ser
desapropriados para a duplicação da av. Pacheco Chaves.

Foto 5.3.15.2-181- Bloco 157 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, salão de cabeleireiro e loja de
equipamentos para bares e restaurantes, esquina
da rua Saquarema com rua Cap. Pacheco e
Chaves.

Foto 5.3.15.2- 182- Bloco 157 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, no pavimento superior, prédio
de apartamento de padrão popular com mais 3
andares, face da rua Cap. Pacheco e Chaves.

Foto 5.3.15.2- 183- Bloco 157 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão popular,
comércio de ferro velho, local de desapropriação,
face da rua Cap. Pacheco e Chaves.

Foto 5.3.15.2- 184- Bloco 157 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão popular,
estacionamento, local de desapropriação, face da
rua Cap. Pacheco e Chaves.
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 Bloco 159
O Bloco 159 está localizado na região central da ADA, inserido na porção sul do Setor Parque
da Mooca, situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a oeste, na
esquina com rua Coelho Neto e; a Leste, limitando-se com a rua Maria Daffré, perfazendo, com
os imóveis ali inseridos, área de desapropriação total prevista de 1.277m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a três usos específicos, o
primeiro correspondente a comércio ou serviços; o segundo, habitações situadas no pavimento
superior das edificações comerciais ali existentes e; o terceiro, edifício residencial com cinco
andares, além do pavimento térreo utilizado outrora, aparentemente para fins comerciais. Os
estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem a mercadinhos,
academia de ginástica, loja de roupas e uma igreja Universal.
As fotos 5.3.15.2-185 a 187 representam os imóveis do bloco 159 que serão desapropriados
para a duplicação da avenida Pacheco Chaves.

Foto 5.3.15.2-185- Bloco 159 – Área classificada
como prédio de apartamento de padrão médio,
com 5 andares, além do pavimento térreo utilizado
outrora, aparentemente para fins comerciais.

Foto 5.3.15.2- 186- Bloco 159 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio e
popular, com mercadinhos, academia de ginástica
e loja de roupas, no pavimento superior, uso
residencial horizontal de padrão médio e popular,
face da rua Cap. Pacheco e Chaves.
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Foto 5.3.15.2- 187- Bloco 159 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
Igreja Universal, que embora não seja um
estabelecimento comercial, para efeito de
padronização de edificações, enquadrou-se nesta
categoria, face da rua Cap. Pacheco e Chaves.

 Bloco 161
O Bloco 161 está localizado na região central da ADA, inserido na porção sul do Setor Parque
da Mooca, situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a oeste, na
esquina com a rua Maria Daffré e; a Leste, limitando-se com a rua Taiaçupeba, perfazendo, com
os imóveis ali inseridos, área de desapropriação total prevista de 1.419m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a três usos específicos,
predominando as atividades de comércio ou serviços; o segundo, habitações residenciais
horizontais de padrão médio e popular, situadas no pavimento superior das edificações
comerciais ali existentes e; o terceiro, edifício residencial de padrão popular com três andares,
além do pavimento térreo utilizado para fins comerciais.
Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem a bar e
lanchonete, clínica odontológica, papelaria, relojoaria, loja de roupas, estacionamento, agência
bancária e uma área, aparentemente comercial, desativada.
As fotos 5.3.15.2-188 e 189 representam os imóveis que serão desapropriados do bloco 161
para a duplicação da av. Pacheco Chaves.
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Foto 5.3.15.2-188- Bloco 161 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio e
popular, com bar e lanchonete, clínica
odontológica, papelaria, relojoaria, loja de roupas;
no pavimento superior, uso residencial horizontal
de padrão médio e popular, face da rua Cap.
Pacheco e Chaves, a partir da esquina da rua
Maria Daffré.

Foto 5.3.15.2-189- Bloco 161 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio e
popular, local de desapropriação da esquerda para
a direita, área desativada, agência bancária, com
prédio de apartamento de padrão popular e
estacionamento, face da rua Cap. Pacheco e
Chaves, a partir da esquina da rua Taiaçupeba.

 Bloco 164
O Bloco 164 está localizado na região central da ADA, inserido na porção sul do Setor Parque
da Mooca, situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a oeste, na
esquina com rua Taiaçupeba e; a Leste, limitando-se com a av. Paes de Barros, a qual, por sua
vez, delimita o perímetro da OUCMVC em sua porção leste, perfazendo, com os imóveis ali
inseridos, área de desapropriação prevista de 1.008m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a dois usos específicos, o
primeiro se refere a comércio ou serviços; o segundo, habitação residencial horizontal de padrão
popular, situada no pavimento superior de uma das edificações comerciais ali existentes;
algumas áreas, aparentemente comerciais encontram-se desativadas.
Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem a comércios
desativados, ótica, lanchonete e o cartório da 257ª zona eleitoral, que embora não seja um
estabelecimento comercial, para efeito de padronização de edificações, enquadrou-se nesta
categoria.
As fotos 5.3.15.2-190 e 191 representam os imóveis do bloco 164 que serão desapropriados
para a duplicação da av. Pacheco Chaves.
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Foto 5.3.15.2-190- Bloco 164 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio e
popular, local de desapropriação da direita para a
esquerda, áreas comerciais desativadas, ótica e,
uso residencial horizontal de padrão popular no
pavimento superior, face da rua Cap. Pacheco e
Chaves, a partir da esquina da rua Taiaçupeba.

Foto 5.3.15.2- 191- Bloco 164–local de
desapropriação, cartório da 257ª zona eleitoral,
que embora não seja um estabelecimento
comercial, para efeito de padronização de
edificações, enquadrou-se nesta categoria, e a
ótica apresentada na foto anterior, face da rua
Cap. Pacheco e Chaves, a partir da esquina da av.
Paes de Barros, que delimita o perímetro da
OUCMVC .

 Bloco 165
O Bloco 165 está localizado fora do perímetro desta OUCMVC, contudo será complementar a
adequação viária prevista que engloba os cinco blocos anteriores. Este bloco está situado
especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves (Figura 5.3.15.2-76), iniciando-se a oeste, na
esquina com av. Paes de Barros e; a Leste, limitando-se com a rua Ituverava, perfazendo, com
os imóveis ali inseridos, área de desapropriação total de 786m².

Figura 5.3.15.2-76 - Área de Desapropriação dos Blocos 165 e 167.

Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações voltadas a dois usos específicos, o
primeiro se refere a comércio ou serviços; o segundo, habitação residencial horizontal de padrão
médio, situada no pavimento superior de uma das edificações comerciais ali existentes.
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Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem à loja de roupas,
cosméticos, clínica odontológica, salão de cabeleireiros, academia de ginástica e loja de
utensílios domésticos.
As fotos 5.3.15.2-192 e 193 representam os imóveis do bloco 165 que serão desapropriados
para a duplicação da Av. Pacheco Chaves.

Foto 5.3.15.2-192- Bloco 165 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, loja
de roupas, cosméticos, clínica odontológica, salão
de cabeleireiros, academia de ginástica e loja de
utensílios domésticos, face da rua Cap. Pacheco e
Chaves.

Foto 5.3.15.2- 193- Bloco 165 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, loja
de roupas, cosméticos, clínica odontológica, salão
de cabeleireiros, academia de ginástica e loja de
utensílios domésticos.

 Bloco 167
O bloco 167 está localizado fora do perímetro desta operação urbana, lindeiro ao Bloco 165 e
contiguo ao Bloco 164, este último ainda inserido no perímetro deste empreendimento e será
complementar a adequação viária prevista que engloba os seis blocos anteriores.
Este bloco 167 está situado especificamente na rua Capitão Pacheco e Chaves, iniciando-se a
oeste, na esquina com a rua Ituverava e; a Leste, limitando-se com a rua Ibitirama, conforme
pode-se observar na Figura 5.3.15.2-76, perfazendo, com os imóveis ali inseridos, área de
desapropriação total prevista de 1.642m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Trata-se de um bloco que possui diferentes edificações, as quais podem ser generalizadas
como comércio ou serviços, inclusive com salas comerciais nas edificações do pavimento
superior existente.
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Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco 167, como drogaria, loja de
roupas, sapatos, clínica odontológica, escritório de advocacia, podem ser vistos nas fotos
5.3.15.2-194 e 195 representam os imóveis que serão desapropriados para a duplicação da av.
Pacheco Chaves.

Foto 5.3.15.2-194- Bloco 167 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, local
de desapropriação, drogaria, face da rua Cap.
Pacheco e Chaves, junto a rua Ituverava, a direita.

Foto 5.3.15.2- 195- Bloco 167 – Área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, loja
de roupas, sapatos, clínica odontológica e
escritório de advocacia, face da rua Cap. Pacheco
e Chaves, junto a rua Ibitirama, a esquerda.

 Bloco 155
O bloco 155 situa-se na avenida Dianópolis, e totaliza 330m², o mesmo pode ser viasualizado na
Figura 5.3.15.2-77. A foto 5.3.15.2-196 expõe o uso industrial do local onde estão previstas
obras viárias.

Figura 5.3.15.2-77 - Área de Desapropriação do bloco 155.
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Foto 5.3.15.2-196- Bloco155 Indústria na av. Dianópolis. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 214
O bloco 214 corresponde a uma faixa de galpão industrial entre a avenida Henry Ford e rua
João Padilha, possui 1.447m² e é possível visualizá-lo na Figura 5.3.15.2-78. A foto 5.3.15.2-197
apresenta o uso industrial do local onde estão previstas obras viárias.

Figura 5.3.15.2-78 - Área de Desapropriação do bloco 155.

Foto 5.3.15.2-197- Bloco214 Área próxima a linha de transmissão na rua João Padilla. Fonte- Google
Earth, 2013.
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A figura 5.3.15.2-79, a seguir, ilustra o bloco 109 e corresponde a uma área, na qual para a
implantação de praça junto a estação do Ipiranga, correspondente a uma das intervenções do
PE Tamanduateí II será necessária uma ação da gestão pública.

Figura 5.3.15.2-79 - Área de Desapropriação do bloco 109, de 11.839m² destinada para
implantação de praça junto a Estação do Ipiranga.

O quadro 5.3.15.2-3 apresenta um resumo das informações sobre as possíveis desapropriações
consideradas para viabilização do PE Tamanduateí II. Verifica-se a classificação do uso
predominante em cada bloco de desapropriação, a sua área em m² e o motivo da possível
desapropriação. O Projeto Estratégico Tamanduateí II, a princípio, aponta uma área total de
imóveis a serem desapropriados de 370.518m². A maior parte corresponde aos imóveis de uso
industrial, 59%; seguido por áreas desocupadas, 15%; comércio e serviços e ocupação
incipiente com 7% cada; área pública, 3% e uso Institucional, 2%.
Quadro 5.3.15.2-3
Descritivo das possíveis desapropriações para o PE Tamanduateí II
Nº
52
55
59
66
81
88
89
90
91
94

Uso Predominante
Ocupação Incipiente
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Industrial
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Ocupação Incipiente
Habitação subnormal

Área (m²)
1.002
719
888
3.593
2.115
1.723
1.655
1.751
2.159
12.051

95

Institucional

7.256

97

Desocupado

5.895

98
99
102

Industrial
Comércio e Serviços
Industrial

4.495
3.690
7.329

Descrição motivo da desapropriação
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Praça junto à parada do Expresso Tiradentes
Terreno para implantação de HIS no Setor Henry Ford
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Praça Central Tamanduateí
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
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Nº

Uso Predominante

Área (m²)

103

Industrial

7.083

105

Industrial

4.373

106

Industrial

16.323

107
108
109
110
111
112

Comércio e Serviços
Industrial
Área Pública
Industrial
Industrial
Industrial

383
5.850
11.839
2.086
15.319
9.048

116

Industrial

8.248

117
121
122
126
129
131
132
134

Industrial
Institucional
Desocupado
Industrial
Industrial
Industrial
Desocupado
Comércio e Serviços

1.679
1.484
4.376
2.988
23.146
2.261
1.391
1.439

135

Industrial

29.601

136
139
142
145
146
150
151
155
156
157
159
161
164
165
167
198

Desocupado
Industrial
Industrial
Industrial
Ocupação Incipiente
Habitação subnormal
Comércio e Serviços
Industrial
Habitação subnormal
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços
Industrial

23.150
20.027
3.325
2.014
17.117
9.206
1.278
330
955
1.694
1.277
1.419
1.008
786
1.642
19.195

199

Industrial

10.054

200

Industrial

11.971

201
202
203

Industrial
Desocupado
Ocupação Incipiente

2.556
1.078
1.747

204

Ocupação Incipiente

2.930

205

Industrial

3.565

206

Desocupado

3.022

207

Industrial

5.245

208

Desocupado

10.157

209

Desocupado

7.085

Descrição motivo da desapropriação
Henry Ford
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Edifício p/ implantação de Equipamento Público c/
preservação patrimônio
Canal, parque linear e vias
Praça Central Tamanduateí
Praça junto à Estação Ipiranga
Canal, parque linear e vias
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Terreno para implantação de HIS no Setor Henry Ford
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Canal e parque linear
Canal, parque linear e vias
Terreno para implantação de HIS no Setor Henry Ford
Canal e parque linear
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Canal e parque linear
Praça junto ao Vdto. Pacheco Chaves
Praça junto ao Vdto. Pacheco Chaves
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Implantação do Parque Esso
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Conexão entre R. Guamiranga e Av. Henry Ford
Sistema viário junto à Favela da Vila Prudente
Sistema viário junto à Favela da Vila Prudente
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Sistema viário junto à Favela da Vila Prudente
Sistema viário junto à Favela da Vila Prudente
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Duplicação Av. Pacheco Chaves
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Canal, parque linear e via de transposição no Setor
Henry Ford
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Praça em área da lei de melhoramentos viário 4872/56
Praça em área da lei de melhoramentos viário 4872/56
Via da lei de melhoramentos viários 4872/56 no Setor
Henry Ford
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Via da lei de melhoramentos viários 4872/56 no Setor
Henry Ford
Sistema viário miolo do Setor Henry Ford
Via da lei de melhoramentos viários 4872/56 no Setor
Henry Ford
Implantação do Parque Esso
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Nº
214

Uso Predominante
Ocupação Incipiente

Área (m²)
1.447

Descrição motivo da desapropriação
Sistema viário junto à Favela da Vila Prudente

Fonte- Estudos Urbanísticos CMVC.

Projeto Estratégico Vila Monumento
 Blocos 50 e 58
Os blocos 50 e 58 estão localizados na porção central da ADA, situando-se no extremo norte do
Setor Ipiranga, possui face para duas vias, a primeira, se refere a av. Teresa Cristina, próximo a
confluência com a av. do Estado e; a segunda, voltada para a rua Cel. Frias, contiguamente a
av. Dom Pedro I, perfazendo uma área total correspondente de 4.967m².
Nestes blocos verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água,
esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
Na face deste bloco voltada para a av. Teresa Cristina, a edificação que será atingida pela
desapropriação se refere à parte das instalações de um centro de distribuição de bebidas.
Na face voltada para a rua Cel. Frias, a continuidade da intervenção prevista permanece
atingindo o galpão do centro de distribuição de bebidas que também possui face para esta via,
na sequência, atinge uma área residencial horizontal de padrão médio (com duas das casas
podendo ser destinadas a fins comerciais) e um pequeno edifício residencial vertical de 3
andares, além do piso térreo, utilizado como garagem e; uma concessionária de veículos
situada no local.
Assim, podem-se classificar estes blocos, que abrigam um centro de distribuição de bebidas,
como área de uso residencial horizontal de padrão médio e edifício de apartamentos de padrão
médio, além do uso comercial de padrão médio.
A Figura 5.3.15.2-80 apresenta uma visão geral dos blocos 50 e 58. Enquanto as fotos 5.3.15.2198 a 203 representam os imóveis que deverão ser desapropriados para a implantação da
conexão entre a rua Independência e a avenida do Estado.
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Figura 5.3.15.2-80- Área de Desapropriação dos blocos 50 e 58.

Foto 5.3.15.2-198- Bloco 58– centro de distribuição
de bebidas, face da av. Teresa Cristina.

Foto 5.3.15.2-199- Bloco 58– edifício residencial
vertical de 3 andares, face da rua Cel. Frias.

Foto 5.3.15.2-200- Bloco 58– edifício residencial
vertical de 3 andares, a ser atingido pela
desapropriação
e
ao
lado
edificação,
aparentemente residencial, face da rua Cel. Frias.

Foto 5.3.15.2-201- Bloco 58– edificações que
também serão atingidas pela desapropriação, uso
residencial horizontal de padrão médio, embora
possa haver usos comerciais e de serviços nessas
propriedades, não passiveis de visualização, face
da rua Cel. Frias.
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Foto
5.3.15.2-202Bloco
58–
edificação
aparentemente destinada ao uso residencial
horizontal de padrão médio, embora possa haver
usos comerciais e de serviços nessa propriedade,
face da rua Cel. Frias.

Foto 5.3.15.2-203- Bloco 50– concessionária de
veículos, uso comercial de padrão médio, face da
rua Cel. Frias, já contigua a av. Dom Pedro I.

 Bloco 71
O Bloco 71 está localizado na porção central do perímetro, situando-se no Setor Ipiranga, mais
especificamente na av. do Estado, sendo delimitado ao sul, pela rua Cipriano Barata e a norte,
pela av. Teresa Cristina, a área do imóvel a ser desapropriado totaliza 18.855m².
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone.
A área que será atingida pela desapropriação se refere às instalações de áreas comerciais
voltadas a comercialização de móveis para escritório e materiais diversos. Assim, decidiu-se por
sua classificação por comércio ou serviços.
A Figura 5.3.15.2-81 apresenta uma visão geral do bloco 71. Enquanto as fotos 5.3.15.2-204 e
205 representam o imóvel que será desapropriado para a implantação viária proposta.

676

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.15.2-81 Área de Desapropriação do Bloco 71.

Foto 5.3.15.2-204- Bloco 71 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio,
comercialização de móveis para escritório e
materiais diversos, face da rua Cipriano Barata,
visada para a av. do Estado.

Foto 5.3.15.2-205- Bloco 71 – área classificada
como comércio ou serviços de padrão médio, a
direita, instalações do mesmo comércio da foto
anterior, face da av. do Estado.

 Bloco 47
O bloco 47 situa-se na av. Dom Pedro I e corresponde a uma área de 669m². A Figura 5.3.15.282 apresenta sua localização. Ao observar a foto 5.3.15.2-206, apresentada a seguir é possível
identificar que neste local funciona um depósito de ferro velho.
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Figura 5.3.15.2-82 Área de Desapropriação do Bloco 47.

Foto 5.3.15.2-206- Bloco 47 Depósito de ferro velho no local. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 70 e 73
Os blocos 70 e 73 fica na Av. Teresa Cristina e possuem juntos 436m². A Figura 5.3.15.2-83
apresenta sua localização. Nas fotos 5.3.15.2-207 e 208 observam-se os usos, no primeiro
bloco há uso residencial (70) e no seguinte industrial (73).
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Figura 5.3.15.2-83 Área de Desapropriação dos Blocos 70 e 73.

Foto 5.3.15.2-207- Bloco 70 Residências na Av.
Teresa Cristina. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-208- Bloco 73 Fundos da
indústria na Av. Teresa Cristina. FonteGoogle Earth, 2013.

O quadro 5.3.15.2-4 apresenta uma síntese das informações sobre as áreas passiveis de
desapropriações consideradas para viabilização do PE Vila Monumento, apresentando a
classificação do uso predominante em cada bloco de desapropriação, a área em m² e o motivo
da possível desapropriação. O referido projeto, a princípio, necessita de uma área total de
imóveis a serem desapropriados de 24.927m². A maior parte da área total corresponde ao uso
de Comércio e Serviços, 78%; seguido por uso Residencial, 19%; Ocupação incipiente, 3%; e
por fim, industrial com 1%.
Quadro 5.3.15.2-4
Descritivo das possíveis desapropriações para o Projeto Estratégico Vila Monumento
Nº

Uso Predominante

Área (m²)

47

Ocupação Incipiente

669

50
58

Comércio e Serviços
Residencial

542
4.425

Descrição motivo da desapropriação
Melhoria na conexão entre Av. D. Pedro I e Av. do
Estado
Conexão entre R. Independência e Av. do Estado
Conexão entre R. Independência e Av. do Estado

679

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Nº

Uso Predominante

Área (m²)

Descrição motivo da desapropriação

70
71
73

Residencial
Comércio e Serviços
Industrial

213
18.855
223

Alargamento de trecho da Av. Teresa Cristina
Parque Teresa Cristina
Alargamento Av. Teresa Cristina

Fonte- Estudos Urbanísticos CMVC.

Projeto Estratégico Vila Carioca
 Bloco 148
O bloco 148 situa-se na esquina das ruas Guamiranga e Patriarca e o acesso da avenida Prof.
Luís de Anhaia Melo à avenida do Estado que atravessa o rio Tamanduateí por debaixo do
Viaduto Grande São Paulo e da Linha do Expresso Tiradentes. Boa parte do traçado deste bloco
acompanha paralelamente a linha do trem, passando ao lado da penitenciária e embaixo das
linhas de transmissão existentes no local. A área a ser desapropriada ocupa um total de 10.179
m² e pode ser visualizada na Figura 5.3.15.2-84. O motivo da desapropriação são obras viárias
para interligar a rua Guamiranga e a avenida Henry Ford. As fotos 5.3.15.2-209 e 210 mostram
os dois limites desta área que estão voltados para vias.

Figura 5.3.15.2-84 - Área de Desapropriação do bloco 148.

Foto 5.3.15.2-209- Bloco 148 Vista do terreno de
ponto sob Expresso Tiradentes (ponta esquerda
da imagem acima) – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-210- Bloco 148 Esquina Ruas
Guamiranga e Patriarca (ponta direita da imagem
acima). Fonte- Google Earth, 2013.
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 Bloco 168
O bloco 168 está na rua Guamiranga, entre as ruas Patriarca e Vemag. Ele corresponde a uma
área de 6.859 m² dentro da área de estacionamento do próprio shopping e pode ser vista na
Figura 5.3.15.2-85. O motivo da desapropriação são obras viárias para duplicação da rua
Guamiranga. As fotos 5.3.15.2-211, 212 e 213 mostram diversos ângulos desta desapropriação.

Figura 5.3.15.2-85 - Área de Desapropriação do bloco 168.

Foto 5.3.15.2-211- Bloco 168 vista
da rua Patriarca (ponta esquerda da
imagem acima) – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-212- Bloco 168
vista da rua Guamiranga (centro
da imagem).
Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-213- Bloco 168
vista da rua Vemag (ponta
direita da imagem acima) –
Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 163
O bloco 163 se situa na avenida do Estado, em parte do trecho situado entre as ruas Manoel
Ferraz e Leonor Monteiro da Silva. A área a ser desapropriada ocupa um total de 1.254 m² e
pode ser vista na Figura 5.3.15.2-86. Os motivos da desapropriação são dois: implantação de
áreas verdes e obras viárias. As fotos 5.3.15.2-214 e 215 mostram a vista desta área de dois
pontos, sendo que por meio de um deles percebe-se uma placa de vende/aluga indicando que o
terreno estava desocupado.
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Figura 5.3.15.2-86 - Área de Desapropriação do bloco 163.

Foto 5.3.15.2-214- Bloco 163 visto da rua Leonor
Monteiro da Silva (ponta esquerda da imagem acima) –
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-215- Bloco 163 visto da avenida
do Estado. Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 177
Este bloco tem como motivo da desapropriação a melhoria do sistema viário e a implantação de
áreas verdes na área de amortecimento da avenida do Estado. Ele pode ser visto na Figura
5.3.15.2-86.
Corresponde a uma área de 2.509m² na avenida do Estado entre as ruas Jacaraípe e Vila
Prudente, sendo que parte deste trecho ainda pertence à favela Jacaraípe, e os demais
correspondem a áreas dentro do terreno de blocos residenciais que tem suas entradas para a
rua Rio Duas Barras. As fotos 5.3.15.2-216 e 217 mostram este bloco de desapropriação.
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Figura 5.3.15.2-86 - Área de Desapropriação do bloco 177.

Foto 5.3.15.2-216- Bloco 177 visto da
avenida do Estado – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-217- Bloco 177 visto da
avenida do Estado – Fonte- Google
Earth, 2013.

 Blocos 179, 181, 183 e 184
Estes blocos a serem desapropriados correspondem à frente de quatro quadras residenciais
voltadas para a avenida do Estado, como é possível observar na Figura 5.3.15.2-87. Elas ficam
todas entre as ruas Vila Prudente e G, sendo as ruas intermediárias a Rio Laranjais e a Rio
Salinas.
O bloco 179 a ser desapropriado totaliza 333 m² e pode ser observado na foto 5.3.15.2-218,
apresentado a seguir. O bloco 181 a ser desapropriado ocupa um total de 310 m² e pode ser
visto na foto 5.3.15.2-219. O bloco 183 ocupa um total de 295 m² e sua espacialização pode ser
observada na foto 5.3.15.2-220. E o bloco 184 corresponde a área total de 306m² e pode ser
visto na foto 5.3.15.2-221. Os motivos da desapropriação são comuns a estas áreas e
correspondem a implantação de áreas verdes e obras viárias.
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Figura 5.3.15.2-87 - Área de Desapropriação dos blocos 179, 181, 183 e 184.

Foto 5.3.15.2-218- Bloco 179 visto da avenida do
Estado esquina com Rua Rio Laranjais – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-219- Bloco 181 visto da avenida do
Estado esquina com Rua Rio Laranjais – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-220- Bloco 183 visto da avenida do
Estado esquina com Rua Rio Salinas – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-221- Bloco 184 visto da avenida do
Estado esquina com Rua G – Fonte- Google Earth,
2013.
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 Blocos 188 e 197
Os blocos 188 e 197 estão situados na avenida do Estado, entre as ruas Vemag e Forte de São
Bartolomeu, como mostrado na Figura 5.3.15.2-88.
O bloco 188 a ser desapropriado ocupa um total de 4.579m², correspondendo aos fundos de um
galpão de uso de comércio e serviços, a parcela de uma área desocupada caracterizada como
campo antrópico e a parte de uma escolinha de futebol. A foto 5.3.15.2-222 representa esta
área.
Já o bloco 197 a ser desapropriado é uma área de 1.536m², correspondendo à parte da frente
de um prédio comercial e de serviços, a parcela de um campo antrópico desocupado. A foto
5.3.15.2-223 representa este bloco.
A desapropriação é motivada pela adequação do sistema viário e pela implantação de áreas
verdes.

Figura 5.3.15.2-88 - Área de Desapropriação dos blocos 188 e 197.

Foto 5.3.15.2-222- Bloco 188 visto da avenida
do Estado, escolinha de futebol – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-223- Bloco 197 visto da avenida
do Estado, prédio comercial e de serviços.
Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 178
A desapropriação deste bloco é necessária para a implantação das obras viárias para
duplicação da rua Guamiranga. Ele se situa na própria rua Guamiranga, entre as ruas Vemag e
Forte de São Bartolomeu, estando representado por meio da Figura 5.3.15.2-89.
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O bloco ocupa um total de 5.727 m², de modo que é uma faixa estreita entre as ruas Vemag e
Forte São Bartolomeu, se estendendo por esta última até a avenida do Estado. Tem diversos
usos, sendo que junto à rua Vemag pertence à um estabelecimento comercial e de serviços.
Indo em direção à rua Forte São Bartolomeu passa por um campo antrópico desocupado, pelos
terrenos da escolinha de futebol, chegando à uma área pertencente ao Metrô. Na rua Forte São
Bartolomeu mais próximo à avenida do Estado, passa por outro campo antrópico desocupado.
As fotos 5.3.15.2-224 e 225 representam esta área.

Figura 5.3.15.2-89 - Área de Desapropriação do bloco 178.

Foto 5.3.15.2-224- Bloco 178 visto da rua
Vemag – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-225- Bloco 178 visto da rua Forte
São Bartolomeu – Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 193 e 215
Estes dois blocos de desapropriação tem como motivo de desapropriação as obras viárias para
duplicação da rua Guamiranga. Ambos estão indicados na Figura 5.3.15.2-90
O bloco 193 está paralelo à rua Guamiranga, junto à rua Forte São Bartolomeu. Ele corresponde
a uma área de 2.659 m² dentro de terreno particular que não está ocupado e pode ter seu uso
classificado como campo antrópico. A foto 5.3.15.2-226 mostra o que se consegue ver desta
área da rua Forte São Bartolomeu.
Já o bloco 215 se situa ao final da própria rua Guamiranga, paralelo ao bloco 193. Ocupa uma
área de 1.719 m² dentro do estacionamento da Braskem. A foto 5.3.15.2-227 mostra esta área
vista da rua Guamiranga.
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Figura 5.3.15.2-90 - Área de Desapropriação dos blocos 193 e 215.

Foto 5.3.15.2-226- Bloco 193 vista da Rua Forte
São Bartolomeu – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-227- Bloco 215 vista da Rua
Guamiranga – Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 195
O bloco 195 se situa na avenida do Estado próximo ao complexo viário Prefeito Luís Tortorello,
margeando o córrego dos meninos como se observa na Figura 5.3.15.2-91. Ele corresponde a
uma área de 8.928 m² dentro de terreno que não está ocupado e que tem seu uso classificado
como campo antrópico. O motivo da desapropriação é ligado a obras de drenagem para o
alargamento da foz do Córrego dos Meninos, como parte da infraestrutura do Hidroanel. As
fotos 5.3.15.2-228 e 229 mostram o que se consegue ver desta área a partir das vias
adjacentes.
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Figura 5.3.15.2-91 - Área de Desapropriação do bloco 195.

Foto 5.3.15.2-228- Bloco 195 visto da avenida
do Estado – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-229- Bloco 195 visto do complexo viário
Prefeito Luís Tortorello - Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 196
O bloco 196 fica na avenida do Estado junto à rua Ibitirama, como se observa na Figura
5.3.15.2-92. A área desapropriada totaliza 4.908 m² correspondendo a parte de um terreno que
não está ocupado e que tem seu uso classificado como campo antrópico. O motivo da
desapropriação são dois: implantação de áreas verdes e obras viárias. As fotos 5.3.15.2-230 e
231 mostram dois pontos diferentes desta área.
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Figura 5.3.15.2-92 - Área de Desapropriação do bloco 196.

Foto 5.3.15.2-230- Bloco 196 visto da avenida do
Estado esquina com rua Ibitirama – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-231- Bloco 196 visto da avenida do
Estado - Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 158
O bloco 158 corresponde a quadra entre as ruas Vemag, Roberto Koch, Ainda e a avenida
Presidente Wilson, como se observa na Figura 5.3.15.2-93. A área desapropriada totaliza
19.988 m², e seu uso atual é industrial. Este quarteirão desapropriado será destinado para
implantação de HIS no setor Vila Carioca. As fotos 5.3.15.2-232 a 235 mostram diferentes
pontos desta área.
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Figura 5.3.15.2-93 - Área de Desapropriação do bloco 158.

Foto 5.3.15.2-232- Bloco 158 visto da avenida
Presidente Wilson esquina com rua Aída – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-233- Bloco 158 visto da rua Roberto
Koch - Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-234- Bloco 158 visto da rua Roberto
Koch – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-235- Bloco 158 visto da avenida
Presidente Wilson esquina com rua Vemag – FonteGoogle Earth, 2013.

 Bloco 160
O bloco 160 corresponde a uma faixa dentro do quarteirão composto pelas ruas Auriverde,
Vemag, Leopoldo Figueiredo e da avenida Presidente Wilson, na direção das ruas Roberto Koch
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e Canoas, como indicado na Figura 5.3.15.2-94. Esta área totaliza 2.988 m² de um galpão que
pertence à Justiça Federal, mas que não está mais sendo ocupado. O motivo da desapropriação
são obras viárias. A foto 5.3.15.2-236 mostra esta área vista da rua Roberto Koch.

Figura 5.3.15.2-94 - Área de Desapropriação do bloco 193.

Foto 5.3.15.2-236- Bloco 160 visto da Rua Roberto Koch –
Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 144
O bloco 144 corresponde a um quarteirão composto pelas ruas Antônio Frederico, Aida,
Campante e Vemag, como indicado na Figura 5.3.15.2-94. Esta área totaliza 19.935 m² e
podem-se identificar três principais tipos de uso para a mesma, são eles: uma área de uso
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residencial horizontal com serviços, uma área mista residencial, comercial e serviço, e uma área
desocupada que pode ser classificada como campo antrópico. O motivo da desapropriação está
associado a áreas verdes e drenagem. As fotos 5.3.15.2-237 a 240 mostram esta área vista
destas quatro ruas que delimitam o bloco.

Figura 5.3.15.2-94 - Área de Desapropriação do bloco 144.

Foto 5.3.15.2-237- Bloco 144 rua Vemag próximo à
esquina rua Campante– Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-238- Bloco 144 rua Vemag– FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-239- Bloco 144 terreno vazio rua
Antônio Frederico – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-240- Bloco 144 rua Ainda próximo à
rua Antônio Frederico – Fonte- Google Earth, 2013.
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 Blocos 147 e 154
Os blocos 147 e 154 têm como motivo de desapropriação a conexão entre as ruas Leopoldo de
Figueiredo e Nova Hamburgo, e estão representadas na Figura 5.3.15.2-95.
O bloco 147 a ser desapropriado ocupa um total de 1.538 m² e se situa entre as ruas Antônio
Frederico e Campante, na direção da rua Nova Hamburgo. Ele está inserido em uma área que
tem seu uso classificado como residencial, comercial, serviço e indústria, sendo que se
observam dentro deste bloco uso comercial, industrial e residencial. As fotos 5.3.15.2-241 e 242
representam esta área.
Já o bloco 154 a ser desapropriado é uma área de 1.549 m² e se situa entre as ruas Campante
e Álvaro Fragoso, na direção da rua Leopoldo Figueiredo. Está inserido em uma região na qual
o uso do solo é classificado como sendo residencial, comercial e serviço, sendo que são
observados no bloco o residencial e o de serviço. As fotos 5.3.15.2-243 e 244 representam este
bloco.

Figura 5.3.15.2-95 - Área de Desapropriação dos blocos 147 e 154.

Foto 5.3.15.2-241- Bloco 147 visto da rua Antônio
Frederico esquina Novo Hamburgo –
FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-242- Bloco 147 visto
Campante - Fonte- Google Earth, 2013.

da

rua
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Foto 5.3.15.2-243- Bloco 154 visto da rua Campante
- Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-244- Bloco 154 visto da rua Álvaro
Fragoso esquina Leopoldo Figueiredo - FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 128, 130, 133, 137, 143, 162, 172 e 166.
Estes blocos apontados serão desapropriados com o intuito de abrir a avenida do Linhão, sendo
que o bloco 128 servirá para a conexão com a av. Juntas Provisórias. Estas áreas estão
apresentadas na Figura 5.3.15.2-96.

Figura 5.3.15.2-96 - Área de Desapropriação dos blocos 128, 130, 133, 137, 143, 162, 172 e 166.

O bloco 128 a ser desapropriado ocupa um total de 2.500 m² e trata-se de uma área não
utilizada entre as ruas do Grito e Valentim Rotello, como indicado na Figura 5.3.15.2-97. A área
pode ser vista na foto 5.3.15.2-245.
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Figura 5.3.15.2-97- Bloco 128 – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-245- Bloco 128 visto da rua do Grito –
Fonte- Google Earth, 2013.

Os blocos 130 e 133 a serem desapropriados ocupam um total de 1.539 e 3.488 m²
respectivamente, e pode ser visto na Figura 5.3.15.2-98. O bloco 130 está dentro de um terreno
desocupado. Já o bloco 133 corresponde a uma faixa que atualmente tem ocupação classificada
como residencial, comercial e serviços. As fotos 5.3.15.2-246, 247 e 248 ilustram essas áreas.

Figura 5.3.15.2-98- Blocos 130 e 133 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-246- Blocos 130 e 133 vistos da Av. das
Juntas Provisórias – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-247- Blocos 130 e 133 vistos da
Rua dos Pilões – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-248- Bloco 133 visto da Rua dos Pilões –
Fonte- Google Earth, 2013.

Os blocos 137 e 143 a serem desapropriados ocupam um total de 9.867 e 8.118 m²
respectivamente, como pode ser visto na Figura 5.3.15.2-99. As fotos 5.3.15.2-249, 250 e 251
mostram que o bloco 143 tem uso residencial caracterizado como favela e que o bloco 137 está
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inserido em uma área que tem uso classificado como residencial, comercial, serviços e
industrial.

Figura 5.3.15.2-99- Blocos 137 e 143 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-249- Bloco 143 visto da Rua Maciel
Parente próximo à Rua dos Pilões – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-250- Bloco 137 visto da Rua Alvaro do
Vale próximo à Rua dos Pilões – Fonte- Google
Earth, 2013

Foto 5.3.15.2-251- Bloco 137 visto da Rua Alvaro
do Vale esquina com a Rua Albino de Morais –
Fonte- Google Earth, 2013

O bloco 162 a ser desapropriado ocupa um total de 1.860 m² entre a avenida Carioca e a rua
Anêmona, paralelamente à rua Lício de Miranda, como indicado na Figura 5.3.15.2-100. A área
tem uso para comércio e serviços e residencial, que pode ser visto na foto 5.3.15.2-252.

Figura 5.3.15.2-100- Bloco 162 – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-252- Bloco 162 visto da Rua
Anêmona – Fonte- Google Earth, 2013.

O bloco 172 a ser desapropriado ocupa uma faixa de 14.496 m² se estendendo entre a rua
Anêmona e a favela Heliópolis L2 na rua Atílio Bartalini, de certo modo paralelamente à avenida
Almirante Delamare, como indicado na Figura 5.3.15.2-101. A área tem diferentes usos do solo
identificados- residencial mais próximo à rua Anêmona; uma área desativada que se situa junto
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às instalações da Esso, uma área de campo antrópico e a área ocupada pela favela. Alguns
destes usos podem ser visto nas fotos 5.3.15.2-253 e 254.

Figura 5.3.15.2-101- Bloco 172 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-253- Bloco 172 visto da Rua Atílio
Bartalini, favela – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-254- Bloco 172 visto da Rua Lício de Miranda esquina com a Rua Colorado,
residencias –Fonte- Google Earth, 2013.

O bloco 166 a ser desapropriado ocupa uma faixa estreita de 21.687 m² se estendendo entre a
rua Visconde de Camamú e a rua Michele Príncipe, paralelamente aos blocos 162 e 172. Mais
próximo a esta última rua, o bloco possui uma banda que alcança a avenida Almirante
Delamare. Sua localização está mostrada na Figura 5.3.15.2-102. A área passa por um terreno
desocupado caracterizado como campo antrópico e pelos terrenos da Petrobras. As fotos
5.3.15.2-255, 256 e 257 mostram algumas destas áreas.
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Figura 5.3.15.2-102- Bloco 166 – Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-255- Bloco 166 visto da Rua
Visconde de Camamú – Fonte- Google Earth,
2013.

Foto 5.3.15.2-256- Bloco 166 visto da Rua Michele
Príncipe – Fonte- Google Earth, 2013

Foto 5.3.15.2-257- Bloco 166 visto da Av.
Almirante Delamare – Fonte- Google Earth,
2013

 Bloco 180
O bloco 180 corresponde a uma área junto à avenida Almirante Delamare, como indicado na
Figura 5.3.15.2-103. Esta área totaliza 41.414 m² e podem-se identificar dois principais tipos de
uso nesta área- uma área destinada ao comercial e serviço, e uma área ocupada por um
equipamento de saúde, o Serviço de Atenção Integral ao Dependente do SUS. O motivo da
desapropriação está associado a construção de Habitação de Interesse Social no setor Vila
Carioca. As fotos 5.3.15.2-258 e 259 mostram esta área, com destaque para o equipamento de
saúde na segunda foto.
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Figura 5.3.15.2-103 - Área de Desapropriação do bloco 180.

Foto 5.3.15.2-258- Bloco 180 visto da av. Alm.
Delamare– Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-259- Bloco 180 av. Almirante
Delamare, equipamento de saúde – FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 170 e 186
Os blocos 170 e 186 tem como motivo de desapropriação obras viárias para ligação entre as
avenidas Presidente Wilson e Almirante Delamare. Eles estão representados na Figura 5.3.15.2104.
O bloco 170 totaliza 9.423 m² e corresponde a uma faixa que passa dentro de uma área
desocupada caracterizada como campo antrópico e do Pátio de Apreensão Presidente Wilson
do Detran. A foto 5.3.15.2-260 mostra o que se consegue ver desta faixa da avenida Presidente
Wilson.
O bloco 186 por sua vez corresponde a uma área de 6.263 m². Nesta área o uso compreende
um campo sem ocupação e uma habitação subnormal, como se observa na foto 5.3.15.2-261.
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Figura 5.3.15.2-104 - Área de Desapropriação dos blocos 170 e 186.

Foto 5.3.15.2-260- Bloco 170 visto da Av. Pde.
Wilson– Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-261- Bloco 186 visto da Av. Pde.
Wilson – Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 140
O bloco 140 corresponde a parte de um quarteirão entre as ruas Amadis, Auriverde e Ubarana,
de modo que o bloco interliga as duas primeiras ruas, como indicado na Figura 5.3.15.2-105.
Esta área totaliza 596 m² e foi identificada como sendo um espaço desativado. O motivo da
desapropriação está associado a adequação viária, promovendo a conexão entre as ruas Lorde
Crockrane e Auriverde. As fotos 5.3.15.2-262 e 263 mostram esta área.
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Figura 5.3.15.2-105 - Área de Desapropriação do bloco 140.

Foto 5.3.15.2-262- Bloco 140 visto da rua Amadis
– Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-263- Bloco 140 visto da rua Auriverde –
Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 138 e 141
Os blocos 138 e 141 tem como motivo de desapropriação obras viárias para ligação entre as
ruas General Lecor e Roberto Koch. Eles estão representados na Figura 5.3.15.2-106.
O bloco 138 totaliza 1.423 m² e corresponde a uma faixa entre as ruas Auriverde e Floriano de
Sá. Esta área tem um uso do solo caracterizado como comercial, de serviço e industrial. As
fotos 5.3.15.2-264 e 265 mostram a área vista destas duas ruas.
O bloco 141 por sua vez corresponde a uma área de 455 m² na esquina das ruas Floriano de Sá
e Roberto Koch. Nesta área o uso é caracterizado como sendo residencial horizontal, como se
observa nas fotos 5.3.15.2-266 e 267.
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Figura 5.3.15.2-106 - Área de Desapropriação dos blocos 138 e 141.

Foto 5.3.15.2-264- Bloco 138 visto da Rua
Auriverde – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-265- Bloco 138 visto da Rua Floriano
de Sá – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-266- Bloco 141 visto da Rua
Floriano de Sá – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-267- Bloco 141 visto da Rua Roberto
Koch – Fonte- Google Earth, 2013.

As figuras 5.3.15.2-107 a 5.3.15.2-114, apresentadas a seguir, correspondem aos blocos, nos
quais para a implantação das intervenções previstas será necessária uma ação da gestão
pública.
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Figura 5.3.15.2-107 - Área de Desapropriação do bloco 182, de 5.207 m², destinada a implantação de
áreas verdes e obras de drenagem.

Figura 5.3.15.2-108 - Área de Desapropriação do bloco 149, de 5.014 m², destinada a implantação de
equipamento.

Figura 5.3.15.2-109 - Área de Desapropriação do bloco 152, de 16.729 m², destinada a adequação viária.
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Figura 5.3.15.2-110 - Área de Desapropriação do bloco 153, de 98.649 m², destinada a implantação de
áreas verdes e obras de drenagem.

Figura 5.3.15.2-111 - Área de Desapropriação do bloco 187, de 19.655 m², destinada a implantação de
equipamento.

Figura 5.3.15.2-112 - Área de Desapropriação do bloco 191, de 9.252 m², destinada a implantação do
Parque Linear Córrego dos Meninos.
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Figura 5.3.15.2-113 - Área de Desapropriação do bloco 192, de 33.340 m², destinada a implantação do
Parque Linear Córrego dos Meninos.

Figura 5.3.15.2-114 - Área de Desapropriação do bloco 194, de 3.941 m², destinada a implantação do
Parque Linear Córrego dos Meninos.

O Quadro 5.3.15.2-5 apresenta uma síntese das possíveis desapropriações relacionadas ao
Projeto Estratégico Vila Carioca. Cabe destacar que aqui estão previstos 413.015 m² a serem
desapropriados, sendo 46,4% destas áreas públicas, 20,8% áreas desocupadas, 15,2% áreas
de comércio e serviço, 8,1% áreas de ocupação incipiente, 5,6% com ocupação industrial, 3,5%
destas áreas ocupadas por habitações subnormais e 0,4% ocupadas por residências.
Quadro 5.3.15.2-5
Resumo possíveis desapropriações Projeto Estratégico Vila Carioca
Nº

Uso Predominante

128

Ocupação incipiente

130

Desocupado

Área (m²)
2.500
1.539

Descrição do Motivo de Desapropriação
Melhoria de conexão Av. Juntas Provisórias
Abertura da Av. do Linhão
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Nº

Uso Predominante

133

Comércio/serviço

Área (m²)
3.488

Descrição do Motivo de Desapropriação
Abertura da Av. do Linhão

137

Comércio/serviço

9.867

138

Industrial

1.423

Conexão entre a R. Gen. Lecor e a R. Roberto Koch

140

Ocupação incipiente

596

Conexão entre R. Lorde Cockrane e a R. Auriverde

141

Residencial

455

Conexão entre R. Gen. Lecor e a R. Roberto Koch

143

Habitação subnormal

8.118

Abertura da Av. do Linhão

144

Desocupado

19.935

147

Industrial

Praça Central Setor Vila Carioca
Conexão entre R. Leopoldo de Figueiredo e R. Nova
Hamburgo

148

Desocupado

149

Área pública

152

Área pública

16.729

Sistema viário junto ao Parque Heliópolis

153

Área pública

98.649

154

Comércio/serviço

Implantação do Parque Heliópolis
Conexão entre R. Leopoldo de Figueiredo e R. Nova
Hamburgo

158

Industrial

19.988

Terreno para implantação de HIS no Setor Vila Carioca

Ocupação incipiente

2.988

Diretriz de nova via dividindo a quadra do edifício do IBC

Comércio/serviço

1.860

Abertura da Av. do Linhão

Ocupação incipiente

1.254

Linha de amortecimento na Av. do Estado

166

Desocupado

21.687

Abertura da Av. do Linhão

168

Ocupação incipiente

6.859

170

Ocupação incipiente

Duplicação da R. Guamiranga
Nova via entre a Av. Presidente Wilson e a Av. Almirante
Delamare

172

Desocupado

177

160
162
163

178
179
180

1.538
10.179
5.014

1.549

9.423

Abertura da Av. do Linhão

Conexão entre R. Guamiranga e Av. Henry Ford
Terreno para implantação de Equipamento Público no
Setor Vila Carioca

14.496

Abertura da Av. do Linhão

Ocupação incipiente

2.509

Linha de amortecimento na Av. do Estado

Ocupação incipiente

5.727

Duplicação da R. Guamiranga

Residencial
Comércio/serviço

333
41.414
310

Linha de amortecimento na Av. do Estado
Terreno para implantação de HIS no Setor Vila Carioca

181

Residencial

182

Área pública

183

Residencial

295

Linha de amortecimento na Av. do Estado

184

Residencial

306

186

Habitação subnormal

187

Área pública

Linha de amortecimento na Av. do Estado
Nova via entre a Av. Presidente Wilson e a Av. Almirante
Delamare
Terreno para implantação de Equipamento Público no
Setor Vila Carioca

188

Comércio/serviço

4.579

Linha de amortecimento na Av. do Estado

Área pública

9.252

Implantação do Parque Linear Córrego dos Meninos

192

Área pública

33.340

Implantação do Parque Linear Córrego dos Meninos

193

Desocupado

2.659

Duplicação da R. Guamiranga.

194

Área pública

3.941

195

Desocupado

Implantação do Parque Linear Córrego dos Meninos
Alargamento foz do Córrego dos Meninos, para
infraestrutura do Hidroanel

196

Desocupado

191

5.207

6.263
19.655

8.928
4.908

Linha de amortecimento na Av. do Estado
Área inundável associada a área verde na foz do Córrego
Moinho Velho

Linha de amortecimento na Av. do Estado
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Nº

Uso Predominante

197

Desocupado

215

Área (m²)
1.536

Ocupação incipiente

1.719

Descrição do Motivo de Desapropriação
Linha de amortecimento na Av. do Estado
Duplicação da R. Guamiranga.

Fonte: Estudos Urbanísticos CMVC.

Outras Intervenções
 Blocos 83 e 86
Os blocos 83 e 86 situam-se na rua Cinco de Julho, conforme indica a Figura 5.3.15.2-115. As
áreas correspondem a 1.534m² e 636m² respectivamente, ambas servirão para obras de
prolongamento da Avenida Nazaré até a Avenida Tancredo Neves. O bloco 83 abriga um
estacionamento de ônibus e o 86 abriga área residencial e campo antrópico, conforme
demonstrado nas fotos 5.3.15.2-268 e 5.3.15.2-269.

Figura 5.3.15.2-115 - Área de Desapropriação dos blocos 83 e 86.

Foto 5.3.15.2-268- Blocos 83 e 86 – A esquerda
área de estacionamento de ônibus (83) e a direita
campo antrópico (86) na rua Cinco de Julho.
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-269- Blocos 86 e 83 na Rua Cinco
de Julho. Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 64, 65, 67, 74 e 80
Os blocos 64, 65, 67, 74 e 80 situam-se na rua Cinco de Julho, conforme indica a Figura
5.3.15.2-116. As áreas de cada bloco correspondem a 156m², 1.023m², 599m², 1.378m² e
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681m² respectivamente. Todas as desapropriações serão para viabilizar obras de
prolongamento da Avenida Nazaré até a Avenida Tancredo Neves e todas apresentam uso
residencial conforme indicado nas fotos 5.3.15.2-270 a 5.3.15.2-275.

Figura 5.3.15.2-116 - Área de Desapropriação dos blocos 64, 65, 67, 74 e 80.

Foto 5.3.15.2-270- Blocos 64 corresponde a
residências de médio padrão na rua Cinco de
Julho, entre as ruas Itacoarati e Adolfo Caminha.
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-271- Blocos 65 corresponde a
residências de médio padrão na rua Cinco de
Julho, entre as ruas Jamboaçu e Itacoarati.
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-272- Blocos 67 corresponde a
residências de médio padrão na rua Cinco de
Julho, entre as ruas Jamboaçu e Adolfo Caminha.

Foto 5.3.15.2-273- Blocos 74 corresponde a
residências de médio padrão na rua Cinco de
Julho, entre as ruas Jamboaçu e Capixanã.
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Fonte- Google Earth, 2013.

Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-274- Blocos 74 corresponde a
residências de médio a alto padrão na rua Cinco
de Julho, entre as ruas Jamboaçu e Capixanã.
Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-275- Blocos 80 corresponde a
residências de médio padrão na rua Cinco de
Julho, entre as ruas Lúcia e Capixanã. FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 61 e 62
Os blocos 61 e 62 têm respectivamente 1.319 m² e 1.129m², a desapropriação viabilizará as
obras de prolongamento da Avenida Nazaré até a Avenida Tancredo Neves. O bloco 61 fica na
rua Itacoarati e o bloco 62 situa-se no encontra da av. Nazaré com a rua da Transmissão
conforme indica a Figura 5.3.15.2-117. O uso nos dois blocos é predominantemente residencial
como exposto nas fotos 5.3.15.2-276 e 277.

Figura 5.3.15.2-117 - Área de Desapropriação dos blocos 61 e 62.
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Foto 5.3.15.2-276- Bloco 61 residências na rua
Itacoarati. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-277- Bloco62 residências entre a
av. Nazaré e a rua da Transmissão. FonteGoogle Earth, 2013.

 Blocos 92 e 93
Estes blocos de desapropriação situam-se junto à rua Bom Pastor, estando o 92 junto à rua
Julia Cortines e o 93 junto à rua Comandante Taylor, como se pode observar na Figura 5.3.15.2118.
O bloco 92 tem 1.958 m² e uso comercial e de serviços, que é mostrado na foto 5.3.15.2-278. Já
o bloco 93 tem 3.538m² e uso caracterizado como residencial horizontal. Ele está representado
pela foto 5.3.15.2-279. Ambas estas áreas preveem obras viárias para conexão das ruas
Comandante Taylor, Greenfeld e Gentil de Moura.

Figura 5.3.15.2-118 - Área de Desapropriação dos blocos 92 e 93.
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Foto 5.3.15.2-278- Bloco 92 serviços na rua Bom
Pastor. Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-279- Bloco 93 residências na rua
Comandante Taylor - Fonte- Google Earth, 2013.

 Blocos 175 e 176
Estes blocos a serem desapropriados correspondem a partes da Favela Jacaraípe, como pode
se ver na Figura 5.3.15.2-119. O bloco 175 é uma área de 1.596 m² da face desta favela que é
voltada para a Rua Jacaraípe, e será destinado à melhoria do sistema viário. A foto 5.3.15.2-280
corresponde a este bloco de desapropriação.
O bloco 176 corresponde a uma área de 1.171 m² da favela que fica no fim da rua Rio Duas
Barras, e o motivo desta desapropriação é o sistema viário também. A foto 5.3.15.2-281
corresponde a este bloco de desapropriação.

Figura 5.3.15.2-119 - Área de Desapropriação dos blocos 175 e 176.
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Foto 5.3.15.2-280- Bloco 175 visto da
Rua Jacaraípe– Fonte- Google Earth,
2013.

Foto 5.3.15.2-281- Bloco 176 visto da Rua
Rio Duas Barras. - Fonte- Google Earth,
2013.

 Bloco 211
O bloco 211 tem 2.273m² e situa-se na rua Dona Ana Néri (Figura 5.3.15.2-120). Segundo a foto
5.3.15.2-282 no local há dois estacionamentos. A desapropriação será para realocação do
Centro de Educação Infantil Vereador José de Moura.

Figura 5.3.15.2-120 - Área de Desapropriação do bloco 211.
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Foto 5.3.15.2-282-Estacionamentos no Bloco 211
(Google Earth, julho/2013).

 Bloco 96
O bloco 96 tem 1.454 m² e situa-se na rua Oliveira Alves, entre as ruas Lino Coutinho e Silva
Bueno, como mostrado na Figura 5.3.15.2-121. Como indicado na foto 5.3.15.2-283, no local há
um estacionamento. A desapropriação será para a instalação de áreas verdes.

Figura 5.3.15.2-121 - Área de Desapropriação do bloco 96.
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Foto 5.3.15.2-283- Estacionamento no Bloco 96 (Google
Earth, julho/2013).

 Bloco 100
O bloco 100 tem 684 m² e situa-se na rua Silva Bueno, entre as ruas General Lecor e Lorde
Cockrane, como visto na Figura 5.3.15.2-122. O local corresponde a um estacionamento como
se observa na foto 5.3.15.2-284. A desapropriação será para a instalação de áreas verdes.

Figura 5.3.15.2-122 - Área de Desapropriação do bloco 100.

Foto 5.3.15.2-284- Estacionamento no Bloco 100
(Google Earth, julho/2013).
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 Bloco 101
O bloco 101 tem 2.385 m² e situa-se entre as ruas Silva Bueno e Manifesto, como se observa na
Figura 5.3.15.2-123. O bloco está em uma área com o uso caracterizado como sendo
residencial, comércio e serviços e compreende mais especificadamente um estacionamento e
uma agência dos correios, como se observa nas fotos 5.3.15.2-285 e 286. A desapropriação
será para a instalação de áreas verdes.

Figura 5.3.15.2-123 - Área de Desapropriação do bloco 101.

Foto 5.3.15.2-285- Bloco 101 visto da rua Foto 5.3.15.2-286- Bloco 101 visto da rua
Manifesto - Google Earth, 2013.
Silva Bueno, ag.dos Correios - Google
Earth, 2013.
 Bloco 104
O bloco 104 tem 1.195 m² e situa-se junto a rua Silva Bueno, como se observa na Figura
5.3.15.2-124. O local corresponde a um estabelecimento comercial e a uma agência bancária,
como se vê na foto 5.3.15.2-287. A desapropriação tem como finalidade a instalação de áreas
verdes.
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Figura 5.3.15.2-124 - Área de Desapropriação do bloco 104.

Foto 5.3.15.2-287- Bloco 104 visto da rua Silva Bueno
- Google Earth, 2013.

 Blocos 113, 114, 115, 118, 119, 120, 123, 125 e 127
Estes blocos têm como motivo de desapropriação a adequação do sistema viário e a
implantação de áreas verdes de modo a compor a linha de amortecimento da avenida das
Juntas Provisórias. Eles estão espalhados paralelamente a esta avenida, em ambos os lados do
Córrego Moinho Velho, entre as ruas Dom Lucas Obes e Gonçalves Ledo, como se observa na
Figura 5.3.15.2-125.

Figura 5.3.15.2-125 - Área de Desapropriação dos blocos 113, 114, 115, 118, 119, 120, 123,
125 e 127.
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O bloco 113 tem 1.747 m² e está em uma área com uso caracterizado como residencial,
comércio e serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-288 representa um pátio/desmanche de
caminhões.
O bloco 114 tem 891 m² e está em uma área com uso caracterizado como residencial, comércio
e serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-289 representa um estabelecimento de serviços.
O bloco 115 tem 981 m² e também está em uma área com uso caracterizado como residencial,
comércio e serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-290 representa um estabelecimento de serviços.
O bloco 118 tem 1.495 m² e seu uso pode ser caracterizado como residencial, comércio e
serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-291 representa alguns estabelecimentos, comerciais e de
serviços, desta área.
O bloco 119 tem 1.714 m² e está dentro de uma área que tem uso do solo classificado como
residencial, comercial, serviço e industrial, sendo que a foto 5.3.15.2-292 representa alguns
estabelecimentos comerciais e de serviços.
O bloco 120 tem 1.554 m² e seu uso pode ser caracterizado como residencial, comércio e
serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-293 representa um destes estabelecimentos de serviços.
Nota-se que há também uma área desocupada ao lado, ainda dentro do bloco de
desapropriação.
O bloco 123 tem 1.900 m² e seu uso pode ser observado na foto 5.3.15.2-294, que apresenta
um estabelecimento de comércio de caminhões.
O bloco 125 tem 1.537 m² e está em uma área com uso caracterizado como residencial,
comércio e serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-295 apresenta estabelecimentos de comércio e
serviço no local.
O bloco 127 tem 1.513 m² e está em uma área com uso caracterizado como residencial,
comércio e serviço, sendo que a foto 5.3.15.2-296 apresenta todos estes usos.

Foto 5.3.15.2-288- Bloco 113 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-289- Bloco 114 - FonteGoogle Earth, 2013.
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Foto 5.3.15.2-290- Bloco 115 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-291- Bloco 118 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-292- Bloco 119 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-293- Bloco 120 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-294- Bloco 123 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-295- Bloco 125 – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-296- Bloco 127 – Fonte- Google Earth, 2013.

 Bloco 124
O bloco 124 tem 6.804 m² e situa-se junto às ruas Dom Lucas Orbe, das Municipalidades e da
avenida das Juntas Provisórias, como se observa na Figura 5.3.15.2-126. Ele está localizado em
uma área caracterizada como tendo um uso de comércio e de serviço, como se vê na foto
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5.3.15.2-297. Também está dentro deste bloco parte das instalações do Clube Escola Vila
Independência (quadra que se observa no canto superior esquerdo). A desapropriação tem
como motivo a instalação de áreas verdes e obras de drenagem, por se tratar de uma área na
foz do Córrego Moinho Velho.

Figura 5.3.15.2-126 - Área de Desapropriação do bloco 124.

Foto 5.3.15.2-297 - Bloco 124 visto da rua Dom Lucas
Orbe - Google Earth, 2013.

 Blocos 169, 171, 173 e 174
Estes blocos tem como motivo de desapropriação a duplicação da rua Ibitirama, sendo que, à
exceção do bloco 174, todos estão nesta rua, como se observa na Figura 5.3.15.2-127.
O bloco 169 tem 2.284 m² e situa-se junto às ruas Ibitirama e José dos Reis. Ele está
apresentado na foto 5.3.15.2-298.
O bloco 171 tem 2.774 m² e está na rua Ibitirama entre as ruas José dos Reis e Pedro de Godói.
A foto 5.3.15.2-299 apresenta a área.
O bloco 173 tem 648 m² e situa-se na esquina da rua Ibitirama com a rua Professor Gustavo
Pires de Andrade, sendo que este ponto está apresentado na foto 5.3.15.2-300.
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O bloco 174 tem 1.235 m² e corresponde aos fundos do bloco 169, estando em contato somente
com a rua José dos Reis. A foto 5.3.15.2-301 apresenta o que se vê desta área da rua.
Todos estes blocos apresentam um uso predominante comercial e de serviços, o que se
observa nas fotos.

Figura 5.3.15.2-127 - Área de Desapropriação dos blocos 169, 171, 173 e 174.

Foto 5.3.15.2-298- Bloco 169, esquina
ruas Ibitirama e José dos Reis – FonteGoogle Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-299- Bloco 171, esquina ruas
Ibitirama e José dos Reis - Fonte- Google
Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-300- Bloco 173, esquina
ruas Ibitirama com Prof. Gustavo Pires
de Andrade – Fonte- Google Earth, 2013.

Foto 5.3.15.2-301- Bloco 174, rua José dos
Reis – Fonte- Google Earth, 2013.
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O Quadro 5.3.15.2-6 apresenta um resumo das possíveis desapropriações que não estão
relacionadas diretamente a nenhum Projeto Estratégico. Cabe destacar que aqui estão previstos
51.786 m² a serem desapropriados, sendo 49% destas com uso de comércio ou serviços, 26%
áreas de ocupação incipiente, 20% áreas residenciais e 5% destas áreas ocupadas por
habitações subnormais.
Quadro 5.3.15.2-6
Resumo possíveis desapropriações não pertencentes a nenhum Projeto Estratégico

61

Residencial

Área
(m²)
1.319

62

Residencial

1.129

Prolongamento da Av. Nazaré até Av. Tancredo Neves

Residencial

156

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

Residencial

1.023

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

67

Residencial

599

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

74

Residencial

1.378

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

80

Residencial

681

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

83

Ocupação incipiente

1.534

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves

86

Residencial

92

Comércio/serviços

93

Residencial

96

Ocupação incipiente

1.454

Pocket Park no Setor Ipiranga

100

Ocupação incipiente

2.385

Pocket Park no Setor Ipiranga

101

Ocupação incipiente

684

Pocket Park no Setor Ipiranga

104

Comércio/serviços

1.195

Pocket Park no Setor Ipiranga

113

Ocupação incipiente

1.747

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

114

Comércio/serviços

891

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

115

Comércio/serviços

981

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

Comércio/serviços

1.495

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

Ocupação incipiente

1.714

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

120

Ocupação incipiente

1.554

123

Comércio/serviços

124

Comércio/serviços

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias
Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias e R.
Aida
Área inundável associada a área verde na foz do Córrego
Moinho Velho

125

Comércio/serviços

1.537

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

127

Comércio/serviços

1.513

Linha de amortecimento na Av. Juntas Provisórias

Comércio/serviços

2.284

Duplicação da R. Ibitirama

Comércio/serviços

2.774

Duplicação da R. Ibitirama

Comércio/serviços

648

Duplicação da R. Ibitirama

174

Comércio/serviços

1.235

Duplicação da R. Ibitirama

175

Habitação subnormal

1.596

Melhoria viária junto à Favela Morro do Pel

176

Habitação subnormal

1.171

Melhoria viária junto à Favela Morro do Pel

211

Ocupação incipiente

2.273

Relocação da CEI

Nº

64
65

118
119

169
171
173

Uso Predominante

636
1.958
3.538

1.900
6.804

Descrição do Motivo de Desapropriação
Prolongamento da Av. Nazaré até Av. Tancredo Neves

Prolongamento da Av. Nazaréa até Av. Tancredo Neves
Conexão entre R. Com. Taylor / R. Greenfeld e R. Gentil de
Moura
Conexão entre R. Com. Taylor / R. Greenfeld e R. Gentil de
Moura
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Fonte: Estudos Urbanísticos CMVC.

 Síntese geral das áreas passíveis de desapropriação
Conforme demonstrado anteriormente, as desapropriações serão necessárias para a
implantação das adequações viárias necessárias a esta Operação Urbana Consorciada Mooca
– Vila Carioca, englobando 215 diferentes blocos que foram classificados em quadros de acordo
com o seu uso predominante, em- Área Pública; Comércio e Serviços; Desocupado; Habitação
Subnormal; Industrial; Institucional; Ocupação Incipiente e Residencial.
Esta classificação, durante os trabalhos de campo permitiu identificar algumas áreas com
características similares e em alguns casos homogêneas, agrupando em blocos de distinção de
áreas com identidade semelhante. Os critérios utilizados foram balizados por meio do uso e
ocupação do solo predominante, atividades econômicas, padrões de edificação etc.
A síntese geral dos blocos de desapropriação, segundo a avaliação dos padrões de ocupação
pode ser consultada na Tabela 5.3.15.2-1. No total existem 1.383.117m² de áreas previstas para
intervenções de melhorias nos sistemas viários e drenagem, bem como implantação de
habitação de interesse social e novos equipamentos e áreas verdes.
Tabela 5.3.15.2-1
Síntese dos blocos de desapropriação
Usos
Predominantes

Cambuci Tamanduateí I

Tamanduateí
II

Vila
Monumento

Vila
Carioca

Outras
Intervenções

Total por
uso

0

191.787

0

298.673

Área pública

0

95.047

11.839

Comércio/Serviço

30.505

8.182

25.337

Desocupado

7.450

0

56.154

0

85.867

Habitação
Subnormal

8.957

0

22.212

0

14.381

Industrial

18.828

Institucional

88.781

187.480
0

219.834
8.740

Ocupação Incipiente

51.911

6.718

26.402

Residencial

17.806

1.206

0

Total por PE

224.238

298.633

370.518

19.397

223
0
669
4.638
24.927

62.757

22.949
0
33.575
1.699
413.015

25.215
0
2.767

171.393
149.471
48.317

0

449.314

0

97.521

13.345
10.459
51.786

132.620
35.808
1.383.117

Fonte: Estudos Urbanísticos CMVC.

É importante salientar que, após a definição integral das áreas que devem ser desapropriadas, e
também na fase de execução dos programas ambientais, será imprescindível avaliar esses
imóveis individualmente e em uma escala maior de detalhes, conforme exposto no capítulo de 6
(Identificação e Avaliação de Impactos) e 8 (Monitoramento Ambiental). A Figura 5.3.15.2-128
permite a visualização da distribuição dos usos predominantes em relação à área total a ser
desapropriada, nota-se 32% de área industrial, seguido por área pública e comércio e serviços.
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Figura 5.3.15.2-128
Distribuição (%) dos usos predominantes nas áreas de desapropriação, ADA.

Fonte: Estudos Urbanísticos CMVC, adaptado WALM.

O mapa apresentado a seguir especializa os Blocos de Desapropriação presentes na ADA desta
Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca e permite uma visão geral do conjunto de
blocos inseridos no perímetro.
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5.3.16

Patrimônio Natural, Histórico, Arqueológico e Cultural

5.3.16.1

Metodologia

A delimitação das áreas de influência do empreendimento deve levar em consideração tanto o
grau de impacto ao patrimônio oferecido pelo mesmo, como a relação de possíveis áreas ricas
em vestígios arqueológico e /ou históricos no meio físico estudado e em seu contexto
sociocultural. A observação das condições do entorno dos bens arqueológicos e /ou históricos
(características morfológicas, topográficas e pedogenéticas), juntamente com a observação dos
fatores de transformação antropogênica, constituem elementos fundamentais para a
compreensão do contexto amplo no qual se insere um sítio arqueológico, e também de seu grau
de preservação.
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.” (Fowler, 1982 apud
Caldarelli, 1999, p.347).
O potencial arqueológico de uma área, definida pela probabilidade de ocorrência de vestígios
materiais que apresentem significância arqueológica, pode variar de acordo com os contextos
arqueológicos apresentados por cada local em específico. De qualquer modo, a definição das
áreas de influência para tais contextos devem ser associadas às condições apresentadas
também pelo meio físico, fundamental para definição de áreas de captação de recursos (no que
concerne àqueles recursos essenciais à vida humana, ligados a fatores econômicos,
mantenedores de quaisquer espécie de sociedade, sendo variáveis de acordo com as
características específicas de cada localidade). “A ideia central das análises de site catchment
propostas por Vita-Finzi e Higgs (1970) é que o custo-benefício do investimento energético e do
retorno econômico decai exponencialmente conforme aumenta a distância em relação ao centro
do assentamento. Quando o limite econômico ou energético é alcançado, o custo benefício de
exploração do território se torna negativo. A premissa básica é que quanto mais longe do sítio as
fontes de recursos estão, maiores são os custos econômicos ou energéticos para explorá-los.
Normalmente há um ponto em que o benefício econômico se iguala ao custo de exploração.
Sendo assim, um limite econômico ou energético pode ser definido neste ponto para determinar
o território de exploração do sítio. Como ressaltou Gaffney e Stancic (1991), estudos
etnográficos demonstraram que este território limite varia entre sociedades mais móveis, como a
dos caçadores coletores, e entre sociedades mais sedentárias, como as dos horticultores.
Limites de 10 e 5 km são sugeridos para estas sociedades respectivamente” (PELLINI, 2007, p.
24).
A obtenção de recursos relativos a outras esferas tais como os ligados a fatores de caráter
religioso ou de bens de prestígio, pode ultrapassar em muitos quilômetros o das áreas de
obtenção de recursos ligados ao âmbito puramente econômico. A delimitação da abrangência de
tais áreas, entretanto, somente é possível quando já há uma base ampla de estudos realizados
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previamente, que comprovem tais fatos. “Segundo Llobera (2000), indubitavelmente as
abordagens da arqueologia da paisagem incorporam importantes avanços teóricos que têm
deixado os arqueólogos sensíveis aos intrincados elementos do espaço, mas estes avanços não
estão livres de deficiências. A principal delas é a pouca importância que se tem dado a
processos de percepção, movimento e interação... Os modelos tradicionais de site catchment,
por exemplo, tentam impor uma geometria cartesiana, abstrata e atemporal sobre uma realidade
que é fundamentalmente reflexiva, subjetiva e contingente. O espaço nesses casos é visto como
uma entidade puramente física, separada do tempo e expressa como um valor absoluto.
Sabemos que o espaço não é na realidade um conceito cartesiano neutro, mas é socialmente
construído.” (PELLINI, 2007, p. 23- 24).
De acordo com as diretrizes do IPHAN (Bastos & Souza, 2010, p. 208-209), verifica-se que:
 A Área Diretamente Afetada (ADA) deve abranger parte do terreno afetado pelas obras
necessárias à implantação do empreendimento e de seu uso direto;
 A Área de Influência Direta (AID) deve ser definida de acordo com a “área de captação
de recursos junto a assentamentos das populações pré-históricas. A literatura
internacional e nacional reconhece que para populações que habitaram florestas
tropicais, subtropical, mata atlântica e ecossistemas litorâneos, podemos considerar a
área de captação de recursos, ou seja, de influência direta, aquela que compreende pelo
menos um raio de 10 km ou duas horas de caminhada rápida” (BASTOS & SOUZA,
2010:209).
 A Área de Influência Indireta (AII) “deve ser definida com base na rede hidrográfica local,
onde se compreenda a bacia regional. Também poderão ser utilizadas as
compartimentações ambientais, sendo importante neste caso a delimitação de uma área
que compreenda uma região de contextualização arqueológica ambiental, que englobe a
diversidade cultural existente” (BASTOS & SOUZA, 2010:209).
A abordagem metodológica para delimitação das áreas de influência está de acordo com as
diretrizes propostas pelo IPHAN, e também de acordo com as características da Operação
Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca. Deve ser considerado que esta é uma área de
elevada densidade populacional, em zona urbana. Tal fato dificulta a realização de prospecções
muito extensas e de futuras ações interventivas, e exige que o pesquisador adote estratégias de
pesquisa que se adequem às especificidades da área em questão, já desde a realização da
etapa de Diagnóstico Arqueológico.
A seguir, são apresentadas as definições para a área de influência indireta (AII), a área de
influência direta (AID) e a área diretamente afetada (ADA), levando em consideração o
levantamento realizado sobre os dados históricos e arqueológicos da região, as características
desta operação, e as diretrizes propostas pelo IPHAN.
A área de estudo está localizada na região da bacia hidrográfica do Alto Rio Tietê, mais
especificamente a área da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 6 (UGRHI-6), a
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qual corresponde à área drenada pelo rio Tietê desde suas nascentes em Salesópolis, até a
barragem de Rasgão. Esta região, como um todo, será considerada como AII - delimitação
adotada a fim de que as informações levantadas sobre o contexto arqueológico pré-colonial
possam ser mais abrangentes e elucidativas. Por outro lado, cabe aqui destacar que, em relação
ao contexto histórico, será dada ênfase ao território municipal de São Paulo.
A região da 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. “Os
povos, até o período histórico... realizaram grandes migrações; evidentemente, a via fluvial é o
meio mais eficaz de transporte de grandes populações” (PROUS, 1992:374).
A área de influência direta (AID) foi definida como as áreas abarcadas pelas subprefeituras da
Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente, considerando as características locais e o alto grau de
urbanização dos arredores, além da ênfase no desenvolvimento de uma “Arqueologia Urbana”,
“Histórica” e “Industrial”, que marca o viés principal deste relatório diagnóstico. Esta delimitação
abraçaria a região central de São Paulo, essencial para a compreensão da formação e
estruturação da cidade.
Sugerimos estipular como área diretamente afetada (ADA), a área total abarcada pela
“Operação Urbana Consorciada Mooca-Vila Carioca”, que compreende o “Subperímetro 1”
(setores Cambuci e Mooca); o “Subperímetro 2” (setores Ipiranga e Parque da Mooca) e
“Subperímetro 3” (setores Vila Carioca e Vila Prudente).
A base teórica de sustentação da metodologia aplicada a este estudo se valeu principalmente
dos pressupostos ditados pela arqueologia processual, os quais se consideram mais adequados
neste caso específico. Tais pressupostos nos auxiliaram na compreensão da adaptação e
transformação da paisagem e das mudanças ocorridas neste processo ao longo do tempo. A
metodologia aplicada aos estudos processuais visa a objetividade dos resultados e o rigor
científico das análises, garantindo assim a idoneidade da pesquisa. Entretanto, caso fosse
julgado relevante, nos valeríamos também dos pressupostos ditados pelas linhas pósprocessuais e da arqueologia processual cognitiva, principalmente no caso da necessidade de
uma análise que envolvesse o uso simbólico da paisagem.
Também deve ser lembrado que desde 2008 o IPHAN, levando em conta o que estabelecem as
diretrizes operativas da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
(UNESCO, 1972), considera como de grande importância o conceito de Paisagem Cultural; “e
considerou a paisagem claramente definida, concebida e intencionalmente criada pelo homem:
abrange paisagem de jardins e parques criados em razões estéticas que são muitas vezes (mas
nem sempre) associadas à construção de conjuntos religiosos. Classificaram ainda as
paisagens organicamente em evolução, o que chamou de resultante de uma exigência de
origem social, econômica, administrativa e/ou religiosa e alcançou sua forma atual por
associação e em resposta ao seu ambiente natural” (BASTOS & SOUZA, 2010:51).
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Sendo assim, considerando a paisagem como uma ‘construção’ humana, que engloba questões
do ambiente natural e do ambiente culturalmente apreendido, foi dada a devida importância aos
pressupostos da “Arqueologia da Paisagem”, a qual aborda “um tipo específico do produto
humano (a paisagem), que usa uma dada realidade (o espaço físico) para criar uma nova
realidade (o espaço social: humanizado, econômico, agrário, habitacional, político, territorial,
etc.) por meio da aplicação de uma ordenação imaginada (espaço simbólico: na qual [sic] é
sentido, percebido, pensado, etc.). Esta concepção supõe que a dimensão simbólica forma uma
parte essencial da paisagem social e que, portanto, é um entendimento integral que deve ser
levado em conta” (CRIADO, 1997 apud AMENOMORI, 2005:14-15).
A preocupação com os contextos arqueológicos localizados em meio urbano é relativamente
recente nos estudos em arqueologia brasileira. A complexidade estratigráfica destas áreas, bem
como as dificuldades de levar a cabo procedimentos interventivos, por muito tempo
desencorajou ações de pesquisa e de preservação da cultura material existente em
subsuperfície, ao contrário do que ocorre com o patrimônio edificado em meio urbano, o qual
“devido a sua visibilidade, sempre foi objeto de ações preservacionistas” (JULIANI, 1997, p. 71).
O conceito de “cidade” pode ser interpretado de diferentes modos, de acordo com o pressuposto
teórico adotado. De acordo com Salwen (1982), por exemplo, a cidade deveria ser
compreendida como “um todo arqueológico” e não como um local que abriga diversos sítios
menores. “Deve-se compreender a cidade como um documento, como o próprio testemunho de
vidas passadas, exigindo, portanto, análises que produzam conhecimento, e conduzam a novas
formas de pensar sua preservação” (GODOY, 2004:9). Julliani (1997, p. 74-75) indica que
devem ser consideradas áreas de investigação de diversas naturezas, tais como residências
unifamiliares; edifícios unifamiliares (edifícios residenciais cuja construção pode ter acarretado
impacto no subsolo); áreas de uso comercial; áreas de uso industrial; áreas de uso público e
vazios urbanos. Conclui-se, portanto que qualquer região da cidade pode ser um campo fértil
para a arqueologia, já que seus arredores e seus solos possuem uma história de ocupação
geralmente de longa duração.
O meio urbano constitui de fato um desafio ao arqueólogo. Em meio a tantos vestígios
sobrepostos, tantas edificações, tantas expressões materiais de diversas épocas, como escolher
o que preservar, ou que descartar em ações interventivas? Staski (1982) e Juliani (1996)
sugeriram modelos semelhantes de ações preventivas que delimitariam nas cidades “zonas de
interesse arqueológico”. De acordo com a proposta de Godoy (2004, p. 11-12), a qual também
concorda com os autores citados, a definição espacial destas zonas deve obedecer a três
características, sendo elas: a relevância do patrimônio material encontrado; o potencial
arqueológico; e o risco de desaparecimento. Godoy (2004, p. 13-14), ao analisar o contexto
arqueológico da cidade de Goiás, afirmou que esta possuía “significância histórica... sendo
testemunho de um dos mais importantes ciclos econômicos da historia nacional... significância
científica, pois permite a pesquisadores de diferentes áreas a produção de novos
conhecimentos... significância étnica... e significância pública... por ter mundialmente
reconhecida a importância do seu passado”. O mesmo pode ser dito sobre a capital paulista,
cenário de ocupações de longa duração; de caminhos indígenas; de ocupação colonial; de
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adensamento urbano; berço de imigrantes dos mais variados países e regiões brasileiras; berço
da industrialização brasileira; e hoje uma das maiores metrópoles mundiais.
Apoiada por estes conceitos, a abordagem metodológica, em linhas gerais, consistiu de:
 Levantamento sistemático da bibliografia especializada disponível referente à história e à
arqueologia regional;
 Pesquisa no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/ IPHAN), para obtenção
de informações acerca de sítios arqueológicos cadastrados nas áreas de influência do
empreendimento;
 Pesquisa de bens tombados na região tida como ADA, levando-se em consideração os
dados do COMPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN, e identificação destes imóveis em
campo;
 Reconhecimento da área com utilização de material cartográfico e equipamento de GPS
portátil Garmin Oregon 550T;
 Realização de levantamentos arqueológicos de campo nas áreas tidas como ADA e AID;
 Levantamento de campo, registro fotográfico e catalogação de edificações e espaços
livres com qualidades arquitetônicas e paisagísticas singulares, contendo fotografias do
imóvel e do seu contexto urbano;
 Levantamento de campo, registro fotográfico e catalogação de edificações ligadas ao
contexto ferroviário da região tida como ADA;
 Levantamento sistemático da bibliografia especializada disponível referente ao contexto
das ferrovias na área;


Análise dos dados obtidos a partir das ações anteriormente citadas, a fim de estabelecer
os resultados para o relatório de diagnóstico presente, levando em consideração o
impacto causado pelo empreendimento e as possíveis medidas mitigadoras a serem
tomadas, em concordância com a legislação em vigor.

A estratégia de pesquisa e a metodologia adotada em campo foi a de caminhamentos
sistemáticos pelas ruas e vias de acesso dos “setores” Cambuci, Mooca, Ipiranga, Parque da
Mooca, Vila Carioca e Vila Prudente. Estando estas áreas totalmente cobertas pela malha
urbana, buscou-se observar atentamente os imóveis edificados e a configuração da paisagem
urbanística atual, dando especial atenção aos imóveis tombados e àqueles que apresentam
potencial histórico relevante, procurando contextualizá-los e analisando seu grau atual de
conservação. A configuração urbana não possibilitou a observação de solos cobertos por
vegetação em porções relevantes. Foi realizado o registro fotográfico dos bens considerados
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relevantes à pesquisa, bem como sua plotagem em mapas e registro de suas características
formais1, além de entrevistas com moradores locais, quando possível e autorizado.
De acordo com Renfrew e Bahn (2007, p. 78), os levantamentos de campo devem ser
formulados de modo particular, contemplando o tamanho e as características geomorfológicas
da área em questão. As áreas, no caso, foram delimitadas de acordo com as necessidades
desta operação e das características apresentadas pela intensa urbanização observada na área
de estudo, o que torna esta pesquisa singular, voltada, em campo, principalmente ao
desenvolvimento de uma “arqueologia histórica” ou “industrial”. “A arqueologia industrial deve ser
entendida como o estudo das mudanças sociais, econômicas e culturais decorrentes do
crescimento da organização capitalista na indústria, a partir da interpretação das suas
evidências materiais. Isto significa, por um lado, colocar o tema no âmbito da expansão do
capitalismo ocidental e, por outro, abordá-lo para além da indústria propriamente dita, entendida
no sentido de unidade produtiva.... Não se pode, portanto, pretender restringir as pesquisas
dessa “especialização” da arqueologia às unidades fabris, à sua estrutura e aos artefatos
diretamente ligados a ela, tais como maquinário ou produtos. Ainda que tais estudos possam ser
importantes e proveitosos, é preciso não perder de vista outras marcas, materializadas em
diferentes suportes, deixadas pela expansão de uma economia e de uma sociedade industriais.
Essa diversificada cultura material carrega em si a narrativa de diferentes facetas de um mesmo
drama: estratégias de sobrevivência, de dominação ou resistência; relações de trabalho, de
gênero ou étnicas; divisões econômicas, religiosas ou espaciais, e tantas outras questões”
(THIESEN, 2012, s/p) . Também se lê na Carta de Nizhny Tagil (The International Cometee for
the Conservation of the Industrial Heritage –TICCIH): "A arqueologia industrial é um método
interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os
artefatos, a estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e
urbanas, criadas para ou por processos industriais. A arqueologia industrial utiliza os métodos
de investigação mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente
industrial”.
Destaca-se também que foi dada a devida importância à observação e análise do patrimônio
ferroviário, tendo em vista o “Programa de Intervenção para Ferrovias e Preservação do
Patrimônio Cultural Ferroviário”, termo de referência que estabelece “diretrizes básicas para o
planejamento e execução do programa de preservação do patrimônio ferroviário, enquanto bem
arqueológico histórico contemplado na Portaria IPHAN 230, de 17 de dezembro de 2002, em
suas comunicações legais com o artigo 9 da Lei Federal 11.483, de 31 de maio de 2007, que
altera dispositivos da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras providências que, disciplina
as atribuições do IPHAN vinculadas ao estudo de arqueologia industrial, no tocante aos bens
ferroviários em acautelamento.... a recente normativa federal, expressa no artigo 9 da Lei
Federal 11.483, de 31 de maio de 2007, torna parte do espólio da Rede Ferroviária Federal um
bem da União, sob responsabilidade deste IPHAN, que através de estudos e diagnósticos pode
ser incorporado ao patrimônio histórico e arqueológico” (BASTOS & SOUZA e SOUZA,
2010:224 - 227). O termo também indica a necessidade de preservar, além das expressões
1

Grande parte dos bens analisados é de propriedade particular, portanto, não foi permitida a entrada nos mesmos,
sendo realizado o registro de suas fachadas e partes visíveis apenas.
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materiais tais como objetos ligados ao funcionamento e instalação das vias férreas, arquivos e
documentos históricos, e materiais tais como plantas, projetos, etc., também patrimônios
imateriais como a paisagem cultural e biopolítica, auxiliares no entendimento do processo de
industrialização do Brasil (BASTOS & SOUZA, 2010:224).

5.3.16.2

Os sítios Arqueológicos

Sobre os sítios arqueológicos, pode-se dizer que “o patrimônio arqueológico engloba todos os
vestígios da existência humana e interessam todos os lugares onde há indícios de atividades
humanas, não importando quais sejam elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na
superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados” (Carta de
Lausanne, 1990 – BASTOS & SOUZA, 2010, p. 33).
De acordo com Bastos & Souza (2010), o IPHAN reconhece 14 principais e diferentes tipos de
vestígios e sítios arqueológicos. Dentre eles estão os sambaquis; os cerritos; os mounds; as
casas subterrâneas; os megalíticos; os que apresentam sinalizações, pinturas e/ou gravuras
rupestres; os caracterizados pela presença de geóglifos; os abrigos sobre rocha; os sítios líticos;
os sítios litocerâmicos; os sítios históricos; as aldeias históricas ou modernas e os
acampamentos e paradeiros2.
O IPHAN também chama a atenção para os “lugares notáveis” (ou paisagens notáveis ou “sítios
mistos”) caracterizados por serem “realizações humanas e ações da natureza... trata-se de
categoria com pequena representatividade na lista do patrimônio nacional e mundial. Entre os
sítios mistos, onde podemos identificar o patrimônio cultural arqueológico e natural, podemos
destacar as paisagens rurais, detentoras de fazeres, saberes, sabores e vestígios arqueológicos
de grande magnitude e destacada significância” (BASTOS & SOUZA, 2010:48)3.
Deve ser enfatizado também que, de acordo com as diretrizes do IPHAN, os sítios arqueológicos
pré-históricos, tanto na cidade como no campo, encontram-se contemplados para efeitos de
proteção na Lei Federal n. 3.924/61. Para efeito de conceituação dos parâmetros que definem o
bem arqueológico, segundo o capítulo II, item 1 do Decreto – lei n. 25/37, do artigo 2 da Lei
Federal n. 3.924/61, da Portaria n. 07/88 e ainda da Portaria IPHAN n. 230/02, foi considerado:
Sítio arqueológico histórico em áreas urbanas são espaços geográficos delimitados pela
presença de vestígios materiais oriundos do processo de ocupação do território pós-contato, tais
como:

2



Todas as estruturas, ruínas e edificações construídas com o objetivo de defesa ou
ocupação (buracos, baterias militares, fortalezas e fortins);



Vestígios da infraestrutura (vias, ruas, caminhos, calçadas, ruelas, praças, sistema de

Certamente, podem ocorrer ainda outros tipos de sítios ainda não registrados pela bibliografia, assim como podem
ocorrer sítios que englobem diferentes características em si. Os “tipos” não configuram categorias estanques.
3
Como exemplo de “paisagem notável” é destacado o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.
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esgotamento de água e esgotos, galerias, poços, aquedutos, fundações remanescentes
de mais diversas edificações, dentre outras que fizeram parte do processo de ocupação
iniciado nos núcleos urbanos e em outros lugares);


Lugares e locais onde possam ser indicados remanescentes e batalhas históricas e
quaisquer outras dimensões que envolvam combates;



Antigos cemitérios, quintais, jardins, pátios e heras;



Estruturas remanescentes de antigas fazendas, senzalas e engenhos de cana e farinha;



Estruturas remanescentes de processos industriais e manufatureiros;



Vestígios, estruturas e outros bens que possam contribuir na compreensão da memória
nacional pós-contato (BASTOS & SOUZA, 2010, p. 46-47).

Caso fosse constatada a presença de uma área que pudesse ser considerada como sítio
arqueológico pelas ações deste estudo diagnóstico, esta deveria ser devidamente delimitada, e
deveria ser também realizada uma análise dos fatores de risco possíveis segundo as alterações
promovidas pelo empreendimento no local. O empreendedor seria avisado imediatamente, e o
IPHAN seria comunicado formalmente do ocorrido e da localização dos achados. Medidas de
preservação seriam imediatamente tomadas, a fim de evitar quaisquer danos ao patrimônio
arqueológico. Por fim, todos os sítios arqueológicos/ históricos encontrados seriam devidamente
registrados no CNSA/ IPHAN.

5.3.16.3

Contexto Arqueológico e Etno-histórico (AII e AID)

 Contexto Pré-Colonial das Áreas Afetadas e Populações Indígenas da Época do
Contato
Pode-se dizer que a região do estado de São Paulo, de modo geral, apresenta um contínuo
padrão de ocupação relativo a grupos caçadores coletores. A região do Vale do Ribeira, no sul
do estado, consiste em uma das mais intensamente pesquisadas, apresentando ocorrências de
oficinas líticas e de assentamentos de caçadores-coletores. Segundo DeBlasis, esta ocupação
remonta um período que varia entre cerca 8000 AP a 2000 AP (DEBLASIS, 1998). Também há
no estado a presença de sítios arqueológicos com gravuras e pinturas rupestres. Um exemplo
seria o sítio conhecido como Toca da Paineira, localizado no município de Bragança Paulista. A
idade estimada para o assentamento foi de até 10.000 anos (GALHARDO, 2010: 28). Já a
região do município de Rio Claro se destaca pela grande riqueza arqueológica. O reconhecido
sítio arqueológico Alice Boer, por exemplo, tem sido alvo de pesquisas desde a década de 1960.
Na época, esperava-se que o sítio fosse um dos mais antigos do Brasil (amostras de carvão
coletadas no local, datadas por C14, alcançaram datação máxima de 14.200 a 1150 a.p.,
colocando-o em épocas pleistocênicas. Hoje, entretanto, não há ainda um consenso para a
aceitação destas datas (PROUS, 1992; GALHARDO, 2010:27)).
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Os grupos pré-ceramistas que ocuparam a região do estado de São Paulo são geralmente
classificados como pertencentes às “tradições” Umbu e Humaitá. A chamada “tradição Umbu”,
por exemplo, teria sido produzida por grupos que, segundo Mano (2006, p. 180-181) “teriam
ocupado áreas menos arborizadas e realizado raras incursões nas encostas do planalto. Seus
vestígios de ocupação a céu aberto apontam para uma preferência dos campos localizados nas
bordas do planalto e elevações artificiais construídas nas planícies. Também são igualmente
comuns os sítios em abrigo sob rocha, alguns destes ocupados por séculos (PROUS, 1992:149)
e outros utilizados também para sepultar mortos... os portadores da indústria lítica Umbu
concentram-se na caça de pequenos e médios animais, coleta de frutas, moluscos e tartarugas”.
Já a tradição lítica Humaitá, também presente no interior paulista, apresentava “sítios
localizados geralmente a céu aberto, nas barrancas de grandes rios e seus tributários. Poucos
são os vestígios encontrados em abrigos.... as populações Humaitá são caçadoras – coletores –
pescadoras de florestas tropicais úmidas” (MANO, 2006:180-181).

Figura 5.3.16.3-1 - Distribuição das Tradições Líticas Umbu, Humaitá e Itaparica, de acordo com
Mano (2006, p. 186)4.
As ditas tradições Umbu e Humaitá são consideradas como “tradições líticas meridionais”. Mano
(2006, p. 182), afirma que estas tradições teriam relação com as ditas “líticas centrais”, tais
como a Itaparica. Para o autor, as áreas do interior paulista e do sul de Minas Gerais seriam
“áreas de transição” “uma área na qual se encontram intrusões de elementos meridionais e
centrais” (MANO, 2006:182). “A presença de sítios com e sem pontas de projétil serviu para
dividir e classificar não apenas as culturas líticas meridionais (Umbu e Humaitá) como para
relacioná-las às indústrias líticas centrais (Itaparica). Essa classificação tipológica, ao mesmo
tempo em que serviu para a elaboração de modelos explicativos sobre o povoamento proto4

Fonte modificada (na disposição da legenda) com base em Mano, 2006, p. 186.
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histórico de grupos caçadores – coletores pré-ceramistas no interior paulista, levantou também
uma controvérsia que ainda não está plenamente resolvida” (MANO, 2006:173).
A “controvérsia” que o autor se refere está relacionada à discussão que começou a se formar
partir da década de 1990, que colocava em cheque os conceitos de “tradição” e “fases” em
estudos líticos, mantidos principalmente pelo PRONAPA. Existem muitos problemas em se
adotar classificações estanques, como as grandes e amplas tradições Umbu e Humaitá. Há
muitas manifestações culturais que não se encaixariam em nenhuma delas (PROUS, 1992:148;
GALHARDO, 2010:49). Estudos desenvolvidos nesta mesma década revelaram que a tradição
Umbu era extremamente homogênea, e que a Humaitá apresentava conjuntos líticos diversos,
sem padrão tecnológico claro, e melhor compreendido quando relacionados a grupos
horticultores, tais como os da tradição Taquara e Guarani (GALHARDO, 2010, p. 49). Pesquisas
realizadas já na primeira década de 2000 refletem uma abertura maior a novas questões, indo
além da tecnologia das peças e considerando também contextos ambientais, estratégias e
escolhas. “A junção de perspectivas adaptacionistas e sistêmicas, fortemente desenvolvidas
pela escola americana, e por outro lado, a apuração minuciosa da tecnologia das peças,
permitem avanços substanciais, enfatizando que coleções não podem ser pensadas
isoladamente, inserindo-as dentro de classificações estanques” (GALHARDO, 2010: 51).
De qualquer modo, o termo “tradição” ainda é utilizado na arqueologia brasileira atualmente, e
não deve ser mais compreendido como representante de sociedades homogêneas, coesas ou
massificadas. Sendo assim, manteremos esta nomenclatura neste trabalho, que deve ser aqui
compreendida como a expressão de um “padrão arqueológico5”, e não como a tradução da
cultura material e dos contextos produzidos por uma sociedade em específico.
A arqueologia ainda investiga a “transição” ou “continuidade” entre grupos “pré-cerâmicos” e
“ceramistas horticultores” nas regiões do Brasil meridional e central. Como apontou Galhardo
(2010, p. 49), artefatos Humaitá são por alguns estudiosos relacionados a tradições de grupos
ceramistas, como a Guarani e a Itararé/ Taquara. Outros autores, como Mano (2006, p. 191),
acreditam que “os agricultores ceramistas pré-coloniais em território paulista não devem
representar uma continuidade dos grupos caçadores – coletores – pescadores pré-ceramistas,
mas sim uma ruptura”. A questão ainda é controversa, assim como a própria questão da
atribuição de “tradições” estanques às análises líticas e cerâmicas.
A investigação científica nesta área, de modo geral, ainda tem um longo caminho a percorrer.
Ainda há muito poucos relatos de achados arqueológicos relacionados tanto aos grupos “précerâmicos”, quanto às populações ceramistas, na região abarcada pela bacia do Alto Tietê, se
levarmos em conta sua grande extensão. Um dos mais antigos sítios localizados na área é o
chamado “Sítio Lítico do Morumbi”. Trata-se de um sítio-oficina de extração de matéria prima
para artefatos líticos lascados, associado a populações de caçadores-coletores (JULIANI,1996).

5

O termo “padrão arqueológico” é utilizado por Lekson (2010), para definir “sociedades” ou “esferas culturais”
relativas ao sudoeste dos EUA, as quais, neste contexto classificatório e de identificação ainda muito discutido,
guardam semelhanças com os problemas das “tradições” atribuídas às sociedades que antes ocupavam o território
brasileiro.
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Diversos grupos ceramistas, como os da tradição Tupiguarani, e grupos da família lingüística
Macro-Jê, ocuparam as áreas do estado de São Paulo de modo geral. “Primeiro, os relatos
demonstram que o principal grupo que ocupava as terras em torno do rio Tietê falava a ‘língua
mais usada na costa do Brasil’, isto é, um dialeto da família linguística Tupi-Gruarani. Em
segundo lugar, os mesmos relatos apontam para uma presença de grupos diferenciados, seja
pelas línguas distintas que falavam, seja pela diferenciação étnica dentro de uma mesma filiação
linguística... Os grupos que falavam outras línguas também desafiam a classificação étnica,
sobretudo porque ficaram conhecidos nos registros coloniais a partir de nomes em língua tupi.
Manuel Viegas arrolou quatro grupos distintos que tiveram um contato significativo com... os
portugueses do planalto... seriam todos povos de língua Jê” (MONTEIRO, 2004, p. 23; 26-27).
A tradição Tupiguarani, a princípio, foi considerada como uma unidade classificatória,
estabelecida a partir de características estruturais da indústria cerâmica, não implicando em uma
homogeneidade cultural de seus portadores (PROUS, 2006, p.96). Contudo, se aceita que tenha
de fato relação com grupos de matriz cultural Tupi, mais especificamente com povos Tupiguarani6 (MORAES, 2007:5). Quanto à cultura material associada a esta tradição, podemos
dizer que em geral são comuns as vasilhas de argila queimada e acordelada, que poderiam ser
decoradas com motivos digitais, ungueais, impressos, estriados, roletados, nodulados ou
incisos. A decoração pintada poderia consistir em motivos de linhas orgânicas ou geométricas,
geralmente nas cores preto e vermelho, aplicadas sobre um suporte de fundo branco. A tipologia
das vasilhas varia de acordo com suas funções.
As pesquisas impulsionadas pelo PRONAPA permitiram o reconhecimento de diversos sítios
arqueológicos ligados à tradição Tupiguarani por todo o país. Entretanto, foram estabelecidas
também fases, que de certa forma generalizaram e massificaram a diversidade cultural destes
grupos (52 fases foram estabelecidas, das quais 34 se encontravam no sul do Brasil). Os sítios
no estado de São Paulo estariam assim associados apenas a uma fase, a CambaráSubtradição Pintada. Mais tarde, na década de 1990, Brochado indica a divisão da tradição em
71 fases arqueológicas, que representariam mais diferenças regionais do que temporais
(BROCHADO,1990:55; MORAES, 2007:14).
Em uma análise mais profunda sobre os grupos Tupi-guaranis, Brochado considera que a
princípio haviam duas sociedades distintas, os Guarani e os Tupinambás. Os proto-Guaranis e
proto-Tupis teriam migrado de regiões amazônicas e ocupado grande parte do território
brasileiro, se fixando primeiramente em duas regiões. A área da bacia do Paraná e do Uruguai
tornou-se então uma região de concentração de tribos Guarani; a área que vai dos atuais
estados do Rio de Janeiro até o Maranhão corresponderia a área ocupada pelo grupo
Tupinambá (BROCHADO, 1990; MORAES, 2007:14).

6

O tronco linguístico Tupi é formado por aprox. 45 línguas, as quais se difundiram pelos territórios do Brasil, Peru,
Paraguai, Argentina e Uruguai. O Tupi‐guarani é apenas uma das sete famílias que compõe o tronco. Os termos Tupi
e Tupi‐guarani (com hífen) são ligados ao tronco e a família linguística. O termo Tupiguarani (sem hífen) é utilizado
para os trabalhos desenvolvidos por arqueólogos após o estabelecimento desta tradição (Moraes, 2007, p.5).
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O grupo Tupinambá e o Guarani aparecem na literatura dos séculos XVI e XVII, descritas em
inúmeras divisões arbitrárias, tais como os “carijó” (grupos Guarani que habitariam a área da
Lagoa dos Patos até a Cananéia); os Tupiniquins (de Cananéia a Bertioga e o planalto paulista e
também entre o Espírito Santo e o sul da Bahia); os Tupinambá ou Tamoios (do norte de São
Paulo e o Vale do Pararíba até o Cabo Frio e também do Reconcavo Baiano a Foz do Rio São
Francisco) e os Temomino (Baía de Guanabara) (Moraes, 2007, p.55). Sendo assim, as fontes
históricas apontam para uma grande diversidade cultural (embora deva se ter em mente a
arbitraiedade da denominação imposta pelo colonizador). “Convenciona-se hoje identificar como
Tupiniquim as populações indígenas mais expressivas no Planalto à época do primeiro encontro.
No entanto, esse nome étnico diz mais sobre o processo colonial do que sobre a dinâmica
sociopolítica vigente anterior ao contato, pois surgiu no bojo dos conflitos entre europeus e
indígenas... Tupinanmbá, Tobajara, Tamoio, Tememinó, Tupiniquim: as distinções tornaram-se
cada vez mais estabelecidas após a chegada dos europeus, porém acabaram sendo projetadas
pelos escritores coloniais e pelos historiadores modernos como marcas de rivalidades seculares,
de ódios imemoriais” (MONTEIRO, 2000: 23).
Deve-se levar em consideração que as pesquisas arqueológicas em sítios associados a tradição
Tupi-guarani têm que lidar então tanto com a continuidade quanto com a diversidade. “Mesmo
com amplitudes temporais que chegam a 2000 anos e uma dispersão espacial que toma grande
parte do território hoje brasileiro, essa tradição permaneceu reconhecível como tal... entretanto a
diversidade ficou relegada a um segundo plano quando do estabelecimento da tradição Tupiguarani” (MORAES, 2007:55). Hoje em dia algumas pesquisas na área têm adotado um caráter
mais regional, enfatizando a especificidade, embora ainda mantendo a tradição da comparação
com os achados de outras áreas. À Subtradições, como as propostas por Brochado (1984), são
então adicionadas ainda outras subdivisões estilísticas (PROUS, 2005:25).
No caso específico do estado de São Paulo, assinala-se que Brochado considerava que “pelo
ano 100, a cultura ou subcultura Guarani já se encontrava bem estabelecida no sul do Brasil. Ao
redor do ano 500, a cultura ou subcultura Tupinambá... chegou ao nordeste do Brasil. A
expansão para leste da cultura Guarani no sul do Brasil foi lenta e se desenvolveu em vagas
sucessivas.... a expansão da cultura Tupinambá para o sul, ao contrário, foi rápida... Cerca de
500 anos antes da chegada dos europeus as duas madíbulas da frente de expansão Guarani e
Tupinambá se chocaram finalmente numa fronteira situada ao sul do curso do Tietê”
(Brochado,1990,p.85). Brochado também acredita que os sítios encontrados na área da bacia do
Mogi-Guaçu sejam relacionados à subtradição Tupinambá. Entretanto, destaca-se também a
ocupação Guarani no norte do estado, principalmente na fronteira entre São Paulo e Minas
Gerais (Moraes, 2007, p.30).
De acordo com Monteiro (2000; 2004), estavam presentes em meados do século XVI, três
aldeias principais na região do Planalto de Piratininga: Inhapambuçu ou Piratininga (atual região
central da Capital), Jerubatuba (atual região de Santo Amaro) e Ururaí (na atual região de São
Miguel Paulista), todas densamente povoadas. Haveria ainda outras aldeias de menores
proporções, como a Caiubi, por exemplo, na região do rio Pinheiros (antigo Jeribatiba). A aldeia
Caiubi distaria “seis léguas ou milhas da casa paulistana” (CAMPOS, 2006:16). Da aldeia de
Uruaí partiram inúmeros ataques à vila de São Paulo de Piratininga. Uruaí muito provavelmente
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mantinha relação com os Tupinambás, responsáveis pela liderança da revolta conhecida como
Confederação dos Tamoios, entre 1556 a 1567. Eventos violentos como este acarretaram na
necessidade da fortificação da vila de São Paulo de Piratininga, em 1562. “Sabe-se que São
Paulo teve uma muralha de taipa de pilão iniciada por volta de 1560 e que ela provou sua
eficácia no ataque de Piquerobi dois anos depois. Mais tarde esta muralha foi ampliada e
existem registros de sua existência até os últimos anos do século XVI, por volta de 1594-1595
(Zanettini, 2006, p. 65). Devido aos constantes conflitos e massacres, nesta época houve um
grande aumento de deslocamento populacional, e a escravização de indígenas torna-se comum
(Monteiro, 2000, p. 55).

Figura 5.3.16.3-2 - “Assalto Tupiniquim à aldeia de Ubatuba. A guerra entre grupos tupis
constituiu um dos principais componentes da história da Vila de São Paulo no século XVI.
Theodor de Bry, 1617, baseado no relato de Hans Staden” (Monteiro, 2004, p. 24)
Zanettini (2006, p. 63) aponta para o fato de que diversos achados fortuitos datados desta época
ou de tempos pré-coloniais foram encontrados em regiões próximas às aldeias de Inhapambuçu
(“artefatos líticos e cerâmicos encontrados no antigo morro dos Lázaros”), Jerubatuba (“urna
funerária do Brookling”), Ururaí (“urnas da Mooca”), entre outros7. Ainda segundo o autor, “já
para a Zona Norte, os sítios indígenas conhecidos apresentam pequenas dimensões e grande
proximidade, estando quase todos localizados em topos de colinas, padrão de implantação
recorrente observado tanto nos sítios Olaria I e II quanto nos sítios Jardim Princesa I e II....
embora algumas evidências... apontem para acampamentos temporários (à exceção de Olaria II
e Princesa I), os demais constituem assentamentos com um mínimo de estabilidade devido à
quantidade de vestígios observados” (Zanettini 2005, p. 64).
O território do vale do Alto Tietê é caracterizado por ter sido palco de ocupações coloniais
bastante antigas, apresentando cenários de ocupações históricas sucessivas. As diversas

7

Vide Quadro II.

737

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

denominações dadas pelos colonizadores aos grupos indígenas desde tempos remotos hoje
dificultam a classificação étnica e linguística das nações da região (Ribeiro, 1911). A
identificação faz-se ainda mais difícil devido às intensas movimentações populacionais
provocadas pelo contato, e suas reorganizações subsequentes. Pode-se dizer que houve
diversas “fugas em massa”, caso por exemplo dos grupos Tupi paulistas. Muitos destes
indígenas foram escravizados nas fazendas dos primeiros “proprietários rurais” da área, e
relocados em aldeamentos8.
Sobre os grupos não -Tupi do Planalto, pode-se dizer que “em 1585, o jesuíta perito em línguas
indignas, Manuel Viegas, arrolou quatro grupos distintos que tiveram um contato significativo
com os Tupi, e portanto, com os portugueses do Planalto ... Guaianá, Carajá, Ibirabaquiyara e
Maromomi9. Seriam todos povos de língua Jê, pelo que sugerem vocábulos que ele reproduziu
numa carta” (Monteiro, 2004, p. 27). Entre estes grupos destacam-se os Guaianá (ou
Guaianases), que ocupavam o planalto paulista entre os campos de Piratininga, o Alto Rio Tietê
e o vale do Rio Paraíba, sendo bastante numerosos no século XVI. Estes teriam possivelmente
sido “os primeiros a ter contato com os brancos deixados nas praias de São Vicente, quando
esta denominação ainda nem existia, anteriormente a 1532” (Lemos, 2004, p. 145. De acordo
com estudos etno-linguísticos, sob esta denominação teriam existido dois grupos distintos,
ambos integrantes da família Macro-Jê: o Guaianás do Sudeste – provavelmente extintos no
início do século XVII; e os Guaianã do Sul, prováveis ancestrais dos Kaingang; introduzidos em
São Paulo com a ação escravista dos bandeirantes, a partir de 1640 (Prezia, 2000). “O contrate
com o mundo tupi, no entanto, é inconfundível, como no relato de Gabriel Soares de Souza:
‘Não vive este gentio em aldeias com casas arrumadas, como os tamoios seus vizinhos, mas em
covas pelo campo, debaixo do chão, onde tem fogo de noite e de dia e fazem suas camas de
rama e peles de alimárias que matam’” (Monteiro, 2004, p. 27). Sabe-se que os Guaianá, “em
meados do século XVI, os Guaianá subiram o alto e o médio vale (do Paraíba), onde já
8

Segundo Petrone (1995), o termo “aldeamento” refere‐se aos aglomerados indígenas criados pelo colonizador,
enquanto que o termo “aldeia” refere‐se a aglomerados indígenas espontâneos. “Aldeia” é um termo trazido pelo
portugueses, que em sua área de origem tem um significado preciso – “uma forma particular de habitat rural
concentrado; corresponde ao villaggio italiano, vil!age francês, dorf alemão. Na nova terra passou a ser utilizado
para indicar as tabas indígenas” (Atlas Ambiental de São José, 2012, p. 154). Já a expressão “aldeamento” “serve
para distinguir tais aglomerados ‘criados’, daqueles outros, tipicamente ‘espontâneos’” (Azevedo, 1959).
Inicialmente os aldeamentos foram constituídos com o objetivo de civilizar e catequizar os indígenas, além de torná‐
los aliados na defesa dos núcleos coloniais contra grupos indígenas resistentes. “Seriam (...) verdadeiros povoados
rurais, dado que seus habitantes dedicavam‐se a atividades rurais. A própria origem dos aldeamentos sugere a
concentração. Quer tenham sido núcleos preexistentes de populações indígenas que passaram a conhecer a ação
catequética do jesuíta, quer tenham se formado ex‐novo com a reunião de catecúmenos, quer ainda, tenham
resultado da arregimentação de homens que tanto poderiam trabalhar a terra quanto manejar o arco e a flecha, os
aldeamentos devem ter‐se definido como nódulos de concentração do efetivo indígena. Com o tempo, pelo menos
um fator permaneceu como instrumento de convergência, e esse foi o templo, a igreja” (Atlas Ambiental de São
José, 2012, p. 156). Os aldeamentos foram oficialmente extintos no início do século XIX.
9
“A referência do Padre Viegas aos Carajá é um pouco obscura, porém sabemos que os Ibirabaquiyara (também
conhecidos como Ibirajara e Bilreiros) ficaram conhecidos por outra denominação tupi: Caiapó. Povos de nome
incerto, passariam a escrever, junto com os Tupi e Carijó, as páginas iniciais da história de São Paulo” (Monteiro,
2004, p. 27). Sobre os os Maromomi, sabe‐se que estes “se afastaram de suas aldeias que ficavam nas margens do
Rio Paraná por não aceitar serem subordinado às ordens dos chefes e da sua sociedade. Por isso, perambularam em
pequenos grupos familiares, até chegarem aos vastos campos das margens do rio Anhenby, (Tietê), região onde é
hoje a Grande São Paulo” (Nascimento, 2012, s/p).
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possuíam muitas aldeias e lá fundaram uma grande taba, a Tab-a-été (taba legítima)” (Caldarelli,
2003, p. 213).
De acordo com Monteiro (2000, p. 42), os aldeamentos tornaram-se um dos pilares de
sustentação da política indigenista do Brasil colonial. Entre os séculos XVI e XVII instalou-se um
“cinturão de aldeamentos” em torno do núcleo urbano de São Paulo, localizados nas
proximidades dos rios Tietê, Pinheiros e Paraíba (Petrone, 1995)10.
Além de serem
escravizados milhares de indígenas (“os negros da terra”), elementos de diversos grupos étnicos
eram nestes locais reunidos sob a denominação genérica de “índios administrados”. Os
chamados “carijós” eram os cativos preferidos dos colonos paulistas. Eles habitavam
assentamentos numerosos e falavam a mesma língua entre si, o que facilitava a comunicação
de modo geral. Estavam também acostumados a trabalhar na lavoura. Por ocuparem terras
próximas à Vila de São Paulo tornaram-se presas fáceis para o aprisionamento (o interior
paulista e as porções mais ao sul da província ficaram assim sendo conhecidas como “sertão
dos carijós”) (Monteiro, 2000). Os grupos Tupinambá e Guarani aparecem na literatura dos
séculos XVI e XVII, descritas em inúmeras divisões arbitrárias, tais como os “carijó”. O nome
“carijó” teria sido adotado após o contato, sendo que a palavra significa algo como “arrancado do
branco”, e é relacionado à mestiçagem entre europeus e índios nativos11. Estes indígenas foram
escravizados em massa; muitos foram mortos ou os levados para serem vendidos como
escravos nos mercados de São Vicente e na Bahia de Todos os Santos (Sourient et al, 2003).
Os colonizadores se beneficiaram do domínio e conhecimento que tinham os “carijós” sobre as
rotas e caminhos ao interior em suas expedições. Grupos genericamente denominados como
Tapuia (entre eles os Guaianá), também estariam entre os indígenas aldeados12.
A miscigenação entre colonizadores e indígenas ocorreu desde os primeiros anos do contato.
Os mestiços na região da província de São Paulo eram frequentemente chamados de
“mamelucos paulistas”. A miscigenação intensa teria perdurado até o século XVIII, tendo
possivelmente criado uma “língua geral” nas áreas rurais da província; o nhengatu - espécie de
dialeto Tupi com elementos da língua portuguesa, difundido entre diversas etnias (Holanda,
1994). A língua teria sido extinta devido à progressiva diminuição demográfica dos indígenas em
terras paulistas (Petrone, 1995).
De maneira geral, a política dos aldeamentos promoveu a aculturação e a descaracterização
cultural da população autóctone, enquanto que o movimento das bandeiras, aliado a expansão
exploratória e urbana colonial, promoveu em grande parte sua dizimação13. “A trajetória dos
10

Entre eles estão os aldeamentos de Guarulhos, Carapicuíba, Barueri, Embu e Itapecerica.
Os termos “guaraní” e “carijó” (ou “cario”) foram empregados por cronistas e historiadores sem levar em conta a
procedência étnica destes índios. Era aplicado de modo generalizado para identificar tanto indígenas considerados
“dóceis”, como “agressivos” (Ladeira, 2003).
12
Existem pouquíssimas informações acerca dos Guarulhos (também tidos como Muiramomi ou Guaramomi). Estes
grupos habitavam no século XVI um extenso território situado entre a Serra do Mar, parte da Mantiqueira e o litoral,
desde a área hoje delimitada por Bertioga até o Espírito Santo. Seu deslocamento foi em grande parte devido aos
ataques por parte dos Tamoios, que por sua vez desciam pelo Vale do Paraíba para fugir dos colonizadores. É
possível que integrassem a família linguística Puri. Estima‐se sua extinção no século XVII (Prezia, 2000).
13
Já mesmo no início da colonização, a situação do indígena já estava extremamente comprometida. Como
exemplo, pode ser citado o cenário da costa paulista já no século XVI. “Em mapa antigo de 1516 descoberto por
11
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índios em São Paulo configura uma história descontínua, cheia de lacunas, até porque o registro
documental é totalmente fragmentado. Na verdade, são muitas histórias, pois não trata apenas
da saga de um único povo pré-existente, mas de experiências de vários povos, famílias e
indivíduos que se deslocaram, ao longo dos último quatro séculos e meio, para esta cidade de
imigrantes e migrantes” (Monteiro, 2004, p. 66). Se os aldeamentos foram uma ferramenta de
descaracterização cultural, sua desativação foi como uma ferramenta de um “expulsão”
disfarçada. Como também comenta Monteiro (2004, p. 66), o “desaparecimento” dos indígenas
da cidade de São Paulo foi bastante evidente a partir da declaração da Independência, quando
os aldeamentos foram declarados extintos. Sendo estes os últimos locais habitados quase que
exclusivamente por indígenas, a cidade se via então cada vez mais distante de seu passado
autóctone. “Índios, a partir de então, só existiam aparentemente nos vastos e desconhecidos
sertões que a Província herdou dos últimos anos da expansão portuguesa” (Monteiro, 2004, p.
66).
De qualquer forma, é possível dizer que muito provavelmente vestígios de assentamentos da
época do contato, ou prévios, subsistiram no registro arqueológico. O mesmo aplica-se aos
caminhos indígenas, muitos deles transformados em vias utilizadas pelos próprios
colonizadores. A seguir é apresentado o quadro 5.3.16.3-1 com a listagem dos sítios
arqueológicos de contexto pré-colonial encontrados na bacia hidrográfica do Alto Tietê, além do
quadro relativo às ocorrências e achados fortuitos no município de São Paulo.

Jaime Cortesão, a região que seria chamada de São Vicente e Santos está indicada como “Costa dos Escravos”, e
demonstra o comércio de indígenas que seriam levados à força pelos navios como marinheiros ou vendidos em
Lisboa” (Mesgravis, 2004, p. 116).
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Quadro 5.3.16.3-1
Sítios pré-coloniais localizados na área de influência indireta do empreendimento14
Nº

1

2

3

14

Sítio

Sítio Lítico
Morumbi
CNSA:
SP00629

Sítio Lítico
Jaraguá II Rodoanel
(RO-40-SP)
CNSA:
SP00668

Sítio
Cerâmico
Jaraguá I Rodoanel
(RO-39-SP)
CNSA:
SP00667

Localização

São Paulo Bairro do
Morumbi

São Paulo Bairro de
Perus

São Paulo Bairro de
Perus

Área

AII
(buffer
300m)

AII
(buffer
300m)

AII
(buffer
300m)

Descrição

Sítio lítico a céu
aberto com grande
densidade de
material em
superfície.

Sítio lítico a céu
aberto

Sítio lito- cerâmico
a céu aberto

Fonte: CNSA/IPHAN, Zanettini (2006) e Documento (2004).

Tipo de Sítio
Unicomponencial; Précolonial
Oficina lítica
Forma: Circular
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Presença de artefatos
líticos lascados
Unicomponencial; Précolonial
Tipo de sítios:
Oficina lítica
Forma: Irregular
Tipo de solo: Argilo Arenoso
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Estrutura: de
lascamento
Presença de artefatos
líticos lascados
Unicomponencial; Précolonial
Tipo de sítio:
Habitação (duração
indeterminada)
Forma: Irregular
Tipo de solo: Arenoso
– Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Presença de artefatos
líticos lascados e
cerâmico.

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Lúcia J. C.
Oliveira Juliani
Data: 04/12/1997
Localização dos
dados: DPH - STPR

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika Marion
Robrahn González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados: Documento
Arqueologia SC
Ltda.

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika Marion
Robrahn González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados: Documento
Arqueologia SC
Ltda.
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Nº

4

Sítio

Sítio
Cerâmico
Olaria II
Rodoanel
(RO-41-J)
CNSA:
SP00666

Localização

São Paulo Bairro de
Perus

Área

AII
(buffer
300m)

5

Jardim
Princesa I

Zona Norte –
São Paulo

AII
(buffer
300m)

6

Jardim
Princesa II

Zona Norte –
São Paulo

AII
(buffer
300m)

7

8

Taboão 2
Ta 2
CNSA:
SP00976

Ambuitá II

Moji das
Cruzes

Itapevi

AII
(buffer
300m)

AII
(buffer
300m)

Descrição

Sítio cerâmico a
céu aberto

Tipo de Sítio

Multicomponencial;
Pré-colonial
Histórico
Forma: Não
delimitada
Tipo de solo:Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de artefatos
líticos lascados e
cerâmicos.

Sítio Indígena de
pequenas
dimensões,
próximo a outros
semelhantes,
localizado em topo
de colina.
Sítio Indígena de
pequenas
dimensões,
próximo a outros
semelhantes,
localizado em topo
de colina.

Aldeia cerâmica
em topo de
elevação.

Sítio Indígena de
pequenas
dimensões, datado
de 560 ap.

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika Marion
Robrahn González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados: Documento
Arqueologia SC
Ltda.

Zanettini, 2005, p.
64

Zanettini, 2005, p.
64

Unicomponencial; Précolonial
Tipo de sítio:
Cerâmico
Forma: Alongado
Tipo de solo:ArenoArgiloso
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de artefatos
líticos lascados e
cerâmicos, área de
refugo e de
lascamento

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika Marion
Robrahn González
Data: 24/03/2001
Localização dos
dados: Documento
Arqueologia SC Ltda

Documento, 2004b,
p. 132.
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Quadro 5.3.16.3-2
Ocorrências e achados fortuitos no município de São Paulo
Nº

1

2

3

Tipo de
Ocorrência
Fragmentos de
cerâmica e de
líticos (lascado e
polido)
Urna funerária

Urna funerária

Localização
Antigo morro dos
Lázaros - Luz

Cemitério do
Brás (ou Quarta
Parada)
Penha

Urna funerária

Brooklin (fábrica
da Kibon)

Urna funerária

Vila Maria
(fábrica da
Duchen)
Mooca

4

5
Urna funerária
6

7

Fragmentos
cerâmicos
Tupiguarani

5.3.16.4

Penha

Área
AII
(buffer
100m)
AID
(buffer
100m)
AII
(buffer
100m)
AID
(buffer
100m)
AII
(buffer
100m)
ADA
(buffer
100m)
AII
(buffer
100m)

Data do
achado
1885

1896

Notificado por
Couto de
Magalhães in
Reis, 1979

Localização dos
Acervos
Sem referência

Sem referência

1920

Bernardino
Fernandes in
Sant´Anna, 1944
Araújo, 1995

1959

Pereira Jr., 1964

Sem referência

1959

Araújo, 1995

Sem referência

Década
de 1960

Pereira Jr., 1964

Sem referência

2004

Astolfo Araújo

DPH/SMC/PMSP

Sem referência

Contexto da época colonial e pós colonial

O povoado que deu origem à atual capital paulista, conhecido na época como “São Paulo de
Piratininga”, tem como data oficial de fundação 25 de janeiro de 1554. Esta data marca a
edificação do colégio jesuíta, que tinha por finalidade a catequese dos indígenas que viviam na
região do Planalto de Piratininga. O povoamento da área intensificou-se em 1560, quando a Vila
de Santo André da Borda do Campo foi para lá transferida, passando a se denominar “Vila de
São Paulo”. A transferência se deu principalmente devido à topografia do local, mais adequada
para uma melhor defesa contra os ataques dos indígenas (Saia, 1972, p. 225).
O local da fundação de São Paulo, também local da aldeia indígena Inhapambuçu ou
Piratininga, era caracterizado por estabelecimento em acrópole, sobre colina abrigada das
cheias, cercada de amplos recursos de subsistência. “A situação em acrópole favorecia a defesa
local” (Petrone, 1995, p. 140-141; 150). De acordo com (Campos, 2006, p. 12-13), as razões
que conduziram à criação de uma casa jesuítica no planalto paulistano estão claramente
expressas nas cartas dos primeiros religiosos a se estabelecer no Brasil. Os padres foram
levados pelas circunstâncias a criar um núcleo de catequese serra acima, mantendo-se em
contato com os índios e ao mesmo tempo fixando-se mais próximos do caminho que em breve
pretendiam trilhar até o Paraguai. “Nesta região viviam os carijós, gentio que, por sua dócil
natureza, diziam ser de fácil conversão” (Campos, 2006, p. 12-13). Ainda de acordo com
Campos (2006, p.13), os campos do planalto mostravam-se muito favoráveis à criação de
animais domésticos, como o gado, que poderia ser disposto nas planícies alagadiças ao redor
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da acrópole, próximas as margens do Tietê e do Tamanduateí. Os rios também favoreciam a
pratica da pesca, de grande relevância na época de instalação da vila.
É também plausível que a escolha do local da casa jesuítica tenha sido influenciada por
indígenas que se dispunham a ser catequizados. Estes seriam mais capazes do que os
colonizadores de identificar um local propício para a instalação de um novo assentamento.
“Indícios levam a pensar que contrariamente à história oficial divulgada pelos jesuítas, foram os
próprios índios desejosos de serem convertidos pelos padres da Companhia que teriam se
reunido, sozinhos, numa aldeia, sem contar para a escolha de sua localização com a presença,
ou quem sabe, sequer com a orientação de Nóbrega e seus companheiros... em 1533, três
núcleos indígenas haviam expressado ao padre (Nóbrega) o desejo de se reunir em uma só
povoação para serem convenientemente doutrinados e convertidos. Nóbrega aceitou este
pedido... e pode muito bem ter deixado... a cargo dos próprios aborígenes a escolha do sítio
onde depois surgiria a cidade de São Paulo” (Campos, 2006, p.13-14).
Por estar no centro do sistema hidrográfico da região, a partir do núcleo primordial de São Paulo
foi estabelecido o traçado de várias rotas para outras regiões da colônia. “Era possível, por
exemplo, navegar em barcos de pequeno porte pelos rios Tietê, Paraíba e Tamanduateí...
Dessa prática, vem a designação ladeira Porto Geral, logradouro ainda existente na cidade
contemporânea. A partir destes rios, a vila foi se expandindo, e novas aldeias indígenas, como a
de Pinheiros, M’Boi, Itapecerica e a de Ibirapuera (que deu origem ao bairro de Santo Amaro)
foram criadas” (Miranda & Maia, 2006, p. 12).
Destaca-se também o fato de que o local era próximo a inúmeras trilhas indígenas, como o
caminho do Peabiru, que unia a costa atlântica ao Paraguai, área habitada por grupos Guarani e
Caiapó. O caminho era denominado pelos Jesuítas de “Caminho de São Tomé” (Holanda, 2000,
p. 142-144). “O ramal paulista desta importante artéria intercontinental, ao atingir os arredores
da casa jesuítica de São Paulo, provenientes das cercanias de Emboaçava (assim se chamava
a barra do rio Tietê com o Pinheiros), daria origem às atuais ruas Butantã e dos Pinheiros, Av.
Rebouças. Consolação, Quirino de Andrade, Dr. Falcão Filho e Direita... O Peabiru compunhase... dentro da atual área urbana de São Paulo.. de dois importantes caminhos quinhentistas da
vila paulistana, o que chegava do sertão, vindo do oeste, e o que seguia para o litoral, em
direção leste” (Campos, 2006, p. 15- 16).
As primeiras casas e a igreja jesuítica eram bastante modestas. “Na carta de 1 de setembro de
1554, em que o Padre José de Anchieta relata que... os padres jesuítas viviam em uma ‘casa
pobrezinha, feita de barro e paus, e coberta de palha... que é ao mesmo tempo escola,
enfermaria dormitório, refeitório, cozinha e despensa’” (Theodoro & Ruiz, 2004, p. 74). Estas
edificações, entretanto, foram logo substituídas por construções mais sólidas. O novo convento
e a segunda igreja, alpendrada, foram inaugurados em 1556. Ao redor destas casas,
assentavam-se indígenas convertidos, em habitações em taipa. Os índios foram retirados
quando da chegada dos moradores transferidos de Santo André da Borda do Campo, e assim
constituíram os aldeamentos de Pinheiros e Uruarí. O núcleo era então protegido por muralhas
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em taipa que rodeavam uma área talvez igual a do Pátio do Colégio atualmente15. Com o tempo,
novas casas foram erguidas também para fora dos limites destes muros, e eram em geral muito
pobres (Campos, 2006, p.22).
Em 1587, já havia o desejo dos habitantes paulistanos de erguer uma nova igreja matriz. O
terreno para sua construção foi demarcado em 1594, é o mesmo onde em 1913 foi criada a
Praça da Sé. A nova conformação obrigou os limites do núcleo original a se estenderem a fim de
abrigar esta nova porção de terreno (Campos, 2006, p.23-24).
De acordo com Theodoro & Ruiz (2004, p. 75), nestes primeiros estágios da formação do núcleo
que viria ser a cidade de São Paulo, dentre os principais objetos que são listados em inventários
da época destacam-se os instrumentos ligados à construção de edifícios, a produção agrícola e
à defesa pessoal. Alguns deles foram adaptados pelos portugueses, sendo de origem indígena,
como zarabatanas, cuias, cestos e potes. “Dentre os objetos mais característicos que
encontramos citados em inventários... destacam-se a foice, a enxada e o machado, e
instrumentos como o enxó, usado para desbastar madeira, o serrote, plaina, formão, torno,
barrilete, garlopa, juntadeira, grosa, limalhão, trado, verruma e o martelo. Também encontramos
no inventário uma série de apetrechos para trabalhar o metal, como forjas, fole, malho, bigorna...
a valorização destes utensílios é clara, tanto que são nomeados, um a um, nos inventários”
(Theodoro & Ruiz,2004, p. 75).
O século XVII viu São Paulo torna-se um centro difusor de bandeiras. Expedições de grande
porte partiam ao interior em busca de mão de obra escrava, compondo um verdadeiro “surto
sertanista”. Neste contexto, muitos bandeirantes, como Raposo Tavares, estabeleceram suas
próprias fazendas após retornarem de algumas de suas missões. A fazenda de raposo de
Tavares se estendia entre as vilas de São Paulo e Parnaíba, e contava em 1632 com 117
indígenas escravizados. Frei Vicente de Salvador escreve sobre a produção paulista, no início
do século XVII, “se dá ali muito, e cevada e grandes vinhas, donde colhem muitas pipas de
vinho, ao qual para durar dão uma fervura no fogo” (Frei Vicente de Salvador apud Miranda &
Maia, 2006, p. 10). Também segundo Miranda & Maia (2006, p. 10), as principais plantações
paulistas englobavam não somente a cevada, mas também o trigo, o arroz, o milho e frutas, tais
como o marmelo, com o qual se produziam doces. Também era comum a criação de cavalos,
bovídeos e porcos. Como comentado, a principal mão de obra ainda na época era indígena.
Também no século XVII chegaram ao planalto os padres franciscanos, instalando-se em áreas
hoje ocupadas pela Praça do Patriarca (Ermida de Santo Antonio, 1639). O convento
franciscano situava-se a mesma distancia que o convento do Carmo distava do mosteiro
Beneditino. Campos (2006, p. 27) acredita que a abertura da Rua São Bento, que une o
mosteiro ao convento franciscano, não pode ser anterior a esta época. Era muito comum que os
15

Segundo Lemos (2004); “Os índios, contrafeitos com a presença dos portugueses ocupando suas terras para abrir
fazendas, afastaram‐se de São Paulo em 1560, quando a povoação se tornou vila. Logo tiveram início as
hostilidades. Piquerobi, por exemplo, chefe índio, irmão de Tibiriçá, comandou ataque à Vila em 1562. Foi a partir
dessa data que se tratou da cercadura defensiva de São Paulo, vítima, a seguir, de vários assaltos de índios, como os
de 1564 e outros, até 1590. Apesar de os índios, aparentemente, terem se afastado em 1593, só no ano seguinte é
que os muros defensivos com “suas atalaias”, foram concluídos” (Lemos, 2004, p. 154).
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antigos caminhos indígenas também fossem transformados em ruas, como foi o caso do
Peabiru, comentado acima. Já no século XVIII (1784), houve a reabertura do antigo caminho da
Luz (ou do Guaré), tornando-o também uma rua. Com o tempo, novos caminhos foram sendo
abertos, como o caminho de Jundiaí, que passava pelas ruas atuais Sete de Abril, do Arouche,
Sebastião Pereira, Palmeiras, e pela Água Branca (Campos, 2006, p. 28). Os entroncamentos
de diversos caminhos e novas ruas tornaram-se os primeiros largos da cidade de São Paulo. O
largo da Misericórdia, por exemplo, ficava no cruzamento dos caminhos do Peabirú com a trilha
indígena que ligava Jeribatiba a Piratininga. Já o Largo da Sé, estava na intersecção do
caminho do Guaré com o Peabiru (Campos, 2006, p. 29). “A constituição básica da rede viária
paulistana mais remota se deu, via de regra, apartir dos eixos estruturadores representados por
velhas trilhas indígenas... prevalecendo a espontânea e gradativa incorporação no núcleo
urbano da densa malha de veredas pré-existentes... só apartir dos anos seiscentos é que as
autoridades... se preocuparam em começar a ordenar e orientar o crescimento da cidade... com
a abertura de ruas novas (Florencio de Abreu, em 1784... e Rua Nova de São José, hoje Líbero
Badaró, em 1787... a organização informal preponderou nos primeiros séculos e pode ser ainda
hoje em parte reconstituída” (Campos, 2006, p. 30).
Entre os séculos XVII e XVIII, principalmente nas regiões ao redor do núcleo original,
estabeleciam-se as fazendas paulistas produtoras de mantimentos e de açúcar, nas quais
localizavam-se moradias hoje conhecidas pela arqueologia brasileira como “casas bandeiristas”.
Bruno (1966, p.78) descreve a casa bandeirista típica da região paulista, afirmando que “a
diferença maior entre as edificações desta época e as que vinham de tempos mais antigos,
estava em que nelas se estabelecia ligação sem disfarce entre a residência e o trabalho,
desaparecendo a separação muçulmana que antes ocorria entre a família e o resto dos
moradores”. A descoberta de minas de ouro, principalmente na região de Minas Gerais, Goiás e
Cuiabá, veio a tornar-se mais um incentivo para a expansão bandeirista16. Também a
necessidade do fluxo constante de cativos indígenas para trabalhar nas fazendas e nos novos
centros urbanos fez com que áreas cada vez mais distantes fossem percorridas pelas entradas
e bandeiras, e criava cada vez mais a possibilidade de aparecimento de novos centros
habitáveis pelos colonizadores. Este distanciamento, contudo, encarecia o custo da compra de
cativos, e veio por fim a inviabilizar a existência de grandes lavouras, como as de trigo
(Monteiro, 2000). Esta situação, aliada a descoberta de minas na região de Minas Gerais e o
desvio de recursos para esta área, acabaram por levar, principalmente no século XVIII, à
estagnação da economia paulista e a redução de sua população. Foram mantidas então
atividades de baixo custo, como a pecuária e alguns canaviais. Novas oportunidades de
crescimento viriam a ocorrer apenas a partir da segunda metade do século XVIII, com o

16

“Na passagem do século XVII para o seguinte, a história de São Paulo ligou‐se diretamente à história da
descoberta do ouro pelos paulistas. Tal achado levou Portugal a redesenhar o mapa da América portuguesa, criando
novas capitanias, desmembrando e extinguindo outras. Em 1709, criou‐se a capitania de São Paulo e Minas do Ouro,
extinguindo‐se as capitanias de São Vicente e Santo Amaro... os conflitos ocorridos entre paulistas... e os que para
as minas se dirigiram .... fizeram a Coroa, anos mais tarde, novamente alterar o mapa administrativo do Brasil
colônia. Separada de Minas Gerais, a capitania de São Paulo (que seria elevada à condição de cidade em 1711)
firmou‐se como centro abastecedor de gêneros de primeira necessidade das regiões mineiras” (Miranda & Maia,
2006, p. 13).
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crescimento das lavouras de cana de açúcar e logo em seguida com o café, importante fonte de
renda no século XIX.
A cidade de São Paulo era ainda considerada pequena, mesmo para os padrões da época,
durante os séculos XVIII e primeira metade do século XIX (Miranda & Maia, 2006, p. 14). Abaixo,
na aquarela “Panorama da Cidade de São Paulo, visto do rio Tamanduateí” (Pallière), observase uma vista da cidade realizada por conta de um pedido da família real. Nela estão retratados o
rio Tamanduateí, a várzea do Carmo, a ponte e a ladeira do Carmo, a igreja e convento do
Carmo, a igreja de Santa Teresa e a Sé, além da casa da Marquesa de santos e o mosteiro de
São Bento (Miranda & Maia, 2006, p. 14). “Ao contrário das cidades mineiras, ricamente
decoradas em razão da presença do ouro, em São Paulo, as construções do período colonial e
mesmo do século XIX não eram marcadas pela suntosidade” (Miranda & Maia, 2006, p. 14).

Figura 5.3.16.4-1 - Panorama da Cidade de São Paulo, visto do rio Tamanduateí (Pallière –
Aquarela sobre papel)17
Datada do início do século XIX, observa-se abaixo também a aquarela de Debret, descrevendo
também uma paisagem no contexto do rio Tamanduateí. Sobre esta paisagem, Saint-Hilaire
escreveu “serpenteando através das pastagens úmidas, (dava) mais encanto à paisagem.” A
paisagem de Debret inclui a Várzea do Carmo, atual Parque D. Pedro II, a qual Saint-Hilaire
definiu como uma “planície sem acidentes que apresenta uma encantadora alternativa de
pastagens rasteiras e de capões de mato pouco elevados... nas partes em que há mais água, o
solo é entremeado de montículos cobertos de espessos tufos de relva” (Camargo, 2006, s/p.;
SAINT-HILAIRE, 1945). “Qualquer viajante que chegasse à cidade no século XIX teria a sua
vista tomada não apenas pelo pequeno núcleo urbano no topo da colina como, também, pelos
rios e ribeirões que cercavam a cidade, estes dispostos tal e qual uma moldura. Para aqueles
que procediam do Rio de Janeiro ou de Santos, por exemplo, o Tamanduateí estava a
serpentear junto aos seus pés. Aliás, um de seus afluentes, na margem esquerda, recebia
justamente o nome de Lavapés, numa clara alusão ao antigo costume de os viajantes lavarem
os pés antes de entrar na cidade. Para outros, vindos do interior – de Campinas, Jundiaí, Itu ou
Sorocaba – São Paulo se descortinava exibindo o baixo casario e as inúmeras igrejas que
povoavam a paisagem com suas torres altivas. Porém, para entrar na cidade era necessário,
antes, atravessar o Ribeirão Anhangabaú, que cercava o núcleo pelo lado oeste. Este, por sinal,

17

Fonte: Informativo Arquivo Histórico do Museu Nacional, 2006.

747

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3| MSE PAG.

recebeu um nome derivado do Tupi e que significa Rio das Águas assombradas ou Águas do
demônio; de Anhangá (mau espírito, diabo) + y (rio). Nesse caso, é preciso notar que
Anhangabaú é uma alteração de Anhangavay, como escreviam os antigos paulistanos”
(Camargo, 2006, s/p.).
Desde os primórdios da cidade os rios e ribeirões desempenharam um papel fundamental para
seu desenvolvimento. O sítio original situava-se em uma colina onde, de um lado, estava o
Tamanduateí e, de outro, o Ribeirão Anhangabaú. Os cursos d´água eram importantes por dois
motivos principais: sua capacidade de gerar alimento por meio da pesca, e também de
escoamento do lixo e do esgoto. Infelizmente, este segundo uso prevaleceu ao longo do tempo
(Camargo, 2006, s/p.).

Figura 5.3.16.4-2 - Entrada de São Paulo, pelo caminho do Rio de Janeiro (Debret–Aquarela
sobre papel)18
De qualquer modo, houve certo crescimento durante o século XIX, o qual acarretou na ocupação
de novos territórios situados além do Tamanduateí, Anhangabaú, Pinheiros e Tietê. Novas
pontes, ruas e vias urbanas foram sendo construídas e abertas. “As ruas de São Paulo no
século XIX formavam uma teia. Ruas que se cruzavam, estreitas e tortuosas, marcadas pela
irregularidade da largura e cheias de becos. As vias eram locais privilegiados, onde uma
diversidade de indivíduos circulava com os mais diferentes ofícios. Vendedores ambulantes
cruzavam o caminho com escravos que carregavam barris com os despejos de dejetos fecais e
lixo. Ao cair da noite, a cidade descansava numa esplêndida escuridão. Aqueles que se
aventuravam a sair pela noite levavam consigo uma lanterna. Nas noites de luar, o andarilho
noturno poderia aventurar-se pelas ruas da cidade, o que não impedia que surpresas e
imprevistos acontecessem” (Assunção, 2006, s/p.).
Até a metade do século XIX, a expansão da cidade não havia sido tão expressiva. O principal
núcleo onde concentravam-se o comércio, os serviços, as edificações religiosas mais
importantes, e onde também localizavam-se os bancos, era constituído pelo “triângulo histórico”
(ou “centro velho de São Paulo”, como hoje é conhecido). O “triângulo” era constituído pelas
atuais ruas Direita, XV de Novembro e São Bento. “Nessas ruas havia grande concentração de
moradores e a segregação sócio-espacial não era bem definida... No decorrer da década de

18

Fonte: Miranda & Maia, 2006, p. 14.
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setenta, muitos fazendeiros passaram a residir na cidade, exigindo novos tipos de construção.
As casas de taipa, lentamente são substituídas por casarões que se destacam do conjunto
arquitetônico da cidade” (Assunção, 2006, s/p.).
As profundas transformações econômicas e sociais pelas quais São Paulo passava no último
quartel do século XIX tinham como pano de fundo as riquezas que provinham da expansão da
lavoura cafeeira no interior do estado, a construção das estradas de ferro, e o afluxo dos
imigrantes europeus, que vinham a substituir a mão de obra africana nas lavouras cafeeiras. A
“São Paulo Railway Company” (SPR) foi a primeira estrada de ferro construída em São Paulo,
entre 1862 e 1867. Tinha inicialmente como um de seus maiores acionistas o Barão de Mauá. A
ferrovia ligou a capital à Jundiaí e ao porto exportador de Santos, e esteve em funcionamento
até a década de 194019 (Giesbrecht, 2009). “A definição pela construção de uma estrada de
ferro, que ligava a capital ao litoral e interior, definiu o crescimento da cidade em direção à
região da Estação da Luz. Em 1860, a abertura de novas ruas, naquela área, seguia um traçado
ortogonal, surgindo as ruas Ipiranga (atualmente avenida), Vitória e Aurora que chegavam até a
Alameda dos Bambus (atual Avenida Rio Branco)” (Assunção, 2006, s/p.).

Figura 5.3.16.4-3 - Várzea do Tamanduateí, foto de Militão Augusto de Azevedo, c.1862.
“Interessante notar os diferentes usos do rio feitos pelos moradores, usos esses denunciados
pela presença de lavadeiras e tropeiros”20

19

Maiores informações sobre o histórico das ferrovias instaladas na ADA e AID serão dadas em detalhe mais a
frente no texto.
20
Fonte: Camargo, 2006, s/p. Acervo PMSP/SMC/DPH/DIM.
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Figura 5.3.16.4-3 - Vista do Brás, foto tomada da antiga Ladeira do Carmo (atual Avenida
Rangel Pestana) e onde se pode observar, ao fundo, o Rio Tamanduateí num período de cheia.
Foto de Militão Augusto de Azevedo, c.186221.

Figura 5.3.16.4-4 - O rio Tamanduateí correndo ao lado da Rua 25 de Março; ao fundo, o
mosteiro de São Bento. Foto de Militão Augusto de Azevedo, c.186222.
A inauguração de linhas de bondes, primeiramente por tração animal, ligava com melhor
eficiência o centro a áreas mais afastadas. Surgem então os bairros voltados a habitações de
classes mais altas, e ao mesmo tempo, áreas “marginais”. As regiões mais privilegiadas já
podiam contar com iluminação à gás e reservatórios de água (a iluminação elétrica chegaria em
1891). “Com a remodelação da área central e o surgimento de bairros nobres houve uma
elitização dos espaços urbanos. A região central, que até a primeira metade do século XIX era
marcada por um número significativo de residências de taipa, foi reestruturada para receber os
edifícios de comércio, administração pública, lazer e religião. No final da década de oitenta,
havia lojas, cafés, bancos, restaurantes, hotéis, dentre outros edifícios que compunham o
cenário urbano com as igrejas do período colonial (Igreja do Pátio do Colégio, Sé, Carmo, Boa
Morte, São Gonçalo, Nossa Senhora dos Remédios, São Francisco, Santo Antônio, Misericórdia,

21
22

Fonte: Camargo, 2006, s/p. Acervo PMSP/SMC/DPH/DIM.
Fonte: Camargo, 2006, s/p. Acervo PMSP/SMC/DPH/DIM.
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Rosário, São Bento). Um progresso rápido que chegou nas linhas dos trilhos das Estradas de
Ferro e transformou as ruas e pontes da cidade” (Assunção, 2006, s/p.).
Atendendo os gostos da elite, a cidade se embeleza e via crescer o movimento de veículos. “O
tráfego era tal que em 1873 a municipalidade designou locais específicos para estacionamento:
Pátio do Colégio; Largo de São Gonçalo; Largo São Francisco e Largo da Luz” (Schwarcz, 2011,
s/p.). As importações de bens de consumo das elites europeias, bem como também de seus
hábitos culturais, torna-se comum. O Teatro Municipal de São Paulo torna-se pólo cultural da
cidade, recebendo renomados artistas estrangeiros. O centro da cidade assistia o declínio das
manifestações religiosas da era colonial. “Bem lá, no famoso triângulo paulista, pipocavam os
clubes recreativos, as quermesses, os saraus musicais, a lanterna mágica e a photographia
animada, o cricket e o futebol entre ingleses, o ciclismo, as apresentações circenses, as
touradas no largo dos curros e as brigas de galo, os esportes náuticos, a prática da bicicleta e o
footing elegante na XV de Novembro. Os hábitos mudavam e o modelo era uma Europa
divertida e refinada” (Schwarcz, 2011, s/p.).
Houve um crescimento vertiginoso da cidade próximo na virada do século; em 1895 a população
de São Paulo era de 130 mil habitantes (dos quais 71 mil eram estrangeiros), chegando a
239.820 em 1900 (Ekudzielicz, 2010, p. 3). Intensificava-se a vinda de imigrantes estrangeiros,
como italianos, portugueses, espanhóis, sírio-libaneses, japoneses e judeus. Também nesta
época, em 1899, chega à cidade a companhia "The São Paulo Tramway, Light & Power",
trazendo a expansão da rede elétrica e também a primeira linha de bonde elétrico, inaugurada
em 6 de maio de 1900, com destino ao bairro da Barra Funda. “A antiga região central,
conservando o mesmo traçado estreito e sinuoso definido pelos jesuítas, passa a interligar-se
com a "cidade nova" - região além Anhangabaú - através dos trilhos de bonde da "The São
Paulo Tramway, Light & Power" (Pontes, 1996, p.4-9).
A industrialização se acelera após 1914, época da Primeira Grande Guerra, e com ela nasce o
cenário da vida sofrida dos operários, que tinham de lidar com jornadas de trabalho longas e
baixos salários. “Os operários se organizam em associações e promovem greves, como a que
ocorreu em 1917 e parou toda a cidade de São Paulo por muitos dias. Nesse mesmo ano, o
governo e os industriais inauguram a exposição industrial de São Paulo no suntuoso Palácio das
Indústrias, especialmente construído para esse fim. O otimismo era tamanho que motivou o
prefeito de então, Washington Luis, a afirmar, com evidente exagero: ‘A cidade é hoje alguma
coisa como Chicago e Manchester juntas’ ” (Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo, 2011,
s/p.).
Nos anos 30, a cidade assume um perfil de metrópole, e vê a ascensão de altos edifícios como
o Martinelli, construído em 1934, o “maior arranha-céu de São Paulo, à época, com 26 andares
e 105 metros de altura” (Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo, 2011, s/p.). Cresciam
também as vilas de operários, localizadas próximas às fábricas. A cidade mantém seu
crescimento vertiginoso nas décadas que seguem. “O marco simbólico dessa metropolização
acontece na comemoração do 4º Centenário da cidade de São Paulo, em 1954, sob o lema
ufanista ‘São Paulo não pode parar’ ”(Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo, 2011, s/p.).
Hoje a cidade ainda cresce, em um ritmo bastante caótico, em desordenada e oportunística
ocupação territorial. O centro, outrora palco das elites religiosas até o século XVIII, e das elites
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burguesas, no século XIX, hoje configura-se como uma área degradada, onde a sujeira e o lixo
convivem com usuários de drogas que fazem das ruas seu lar.
Seguem abaixo os quadros relativos aos sítios da época colonial e/ ou histórica localizados nas
áreas de influência do empreendimento (incluindo a região da AII como um todo (bacia
hidrográfica do Alto Tietê) e a área do município de São Paulo, foco principal das análises
contextuais destas épocas).
Quadro 5.3.16.4-1
Sítios históricos localizados nas áreas de influência do empreendimento
Nº

1

2

3

Sítio

Sítio Mirim
CNSA:
SP00379

Morrinhos
CNSA:
SP00380

Jardim da
Luz
CNSA:
SP00644

Localização

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Área

AII (buffer 300m)

Descrição

Sítio histórico - casa
bandeirista (taipa de
pilão), séc. XVII.

AII (buffer 300m)

Sítio histórico - casa
bandeirista, século
XVIII - taipa de
pilão.

AID (buffer 300m)

Antigo Jardim
Botânico criado por
Avisa régio, 19 de
Novembro de 1790
tendo como 1º
Diretor General José
Arouche. Na
segunda metade do
século XIX foram
incorporadas duas
edificações, o
edifício do LICEU de
Artes e Ofícios e a
Escola Prudente de
Moraes.

Tipo de Sítio
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação
(ocupação
permanente)
Tipo de solo: arenoargiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações
Presença de
artefatos líticos
polidos e
cerâmicos.
Unicomponencial;
Histórico
Forma:Retangular
Tipo de solo:granito
pórfiro
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações
Presença de
artefatos líticos
polidos e
cerâmicos.

Histórico
Céu aberto

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 01/10/1997
Localização dos
dados: 9ª CR
Atualizações:
Regina Galante
Pinheiro,
01/04/99.

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 01/10/1997
Localização dos
dados: 9ª CR

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Regina
Galante Pinheiro
Data: 07/11/2000
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Nº

4

5

6

7

8

9

10

Sítio
Petybon
Fábrica de
Louças
Santa
Catarina
CNSA:
SP00989

Casa de
Ferroviário 1
CNSA:
SP01095

São Miguel
Paulista
CNSA:
SP01096

Casa nº 1 –
Pátio do
Colégio
SP00381
Beco do
Pinto – Beco
do Colégio
ou Beco da
Marquesa
SP00382
Casa do
Tatuapé –
casa
bandeirista
de taipa de
pilão do
século XVII
SP00383

Juqueri
CNSA:
SP01065

Localização

São Paulo

Área

AII (buffer 300m)

Descrição

Sítio Histórico
industrial, do início
do século XX.
Primeira fábrica de
louças do Brasil.

AII (buffer 300m)

Sítio Histórico
associado a
exemplares de
habitações
construídos pela
Estrada de Ferro
Central do Brasil.

São Paulo

AII (buffer 300m)

Sítio
multicomponencial,
apresentando
material cerâmico.
Sítios relacionados:
Sítio Mirim
(tombado); igreja de
São Miguel Paulista
(tombado)

São Paulo –
Centro

AID (buffer 300m)

São Paulo –
Centro

AID (buffer 300m)

São Paulo –
Centro

AII (buffer 300m)

São Paulo

Cajamar

AII (buffer 300m)

Tipo de Sítio
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
industrial
Estrutura de Área
de refugo e
presença de
concentrações
cerâmicas em
quantidade
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação
(ocupação
permanente)
Forma: Retangular
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações
Multicomponencial ;
Histórico
Forma: Elipsoidal
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
concentrações
cerâmicas em
quantidade

753

Dados
Administrativos
Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maryzilda
Couto Campos
Data: 10/01/2003
Localização dos
dados: DPHSMC-PMSP

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Iberê
Fernando de
Oliveira Martins
Data: 17/04/2006
Localização dos
dados: Zanettini
Arqueologia S/S
Ltda

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Iberê
Fernando de
Oliveira Martins
Data: 17/04/2006
Localização dos
dados: Zanettini
Arqueologia S/S
Ltda.

Margarina D.
Andreatta

Sítio histórico com
evidencias
arqueológicas do
século XVIII e XIV

Margarina D.
Andreatta

Margarina D.
Andreatta

Vestígios históricos
de edificações em
cone coluvionar
próximo ao rio
Juqueri.

Unicomponencial;
Histórico
Tipo de
sítio:Histórico
Tipo de solo: Argiloarenoso
Presença de
Vestígios de
edificações e de

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Ângelo
Alves Corrêa
Data: 18/11/2005
Localização dos
dados: Zanettini
Arqueologia
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Nº

11

12

Sítio

Flamboyant Rodoanel
(RO-15-CA)

Aldeia de
Carapicuiba Rodoanel
(RO-23-CA)

Localização

Pq. Jandaia –
Carapicuiba

Carapicuiba

Área

AII (buffer 300m)

AII (buffer 300m)

Descrição

Sítio cerâmico a céu
aberto

Aldeamento
jesuítico do século
XVI, XVII e
reocupada no
século XVIII.

Tipo de Sítio
concentrações
cerâmicas em
quantidade
Unicomponencial;
Histórico
Forma: Circular
Tipo de solo:
Areno-argiloso
Estratigrafia:
Material
arqueológico até 20
cm de
profundidade, já
bastante remexido
e alterado de sua
deposição original.
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
artefatos líticos
lascados e
cerâmicos. Material
histórico:
Fragmentos de
cerâmica colonial,
faiança portuguesa,
louça vidrada.
Também alguns
fragmentos de
cerâmica indígena.
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítios:
Redução jesuítica
Forma: Retangular
Tipo de
solo:Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações e
material cerâmico
Outros fatores
antrópicos:
Reestruturação do
centro alterou a
antiga paisagem de
implantação da
aldeia. O avanço da
conturbação entre
Cotia e Carapicuíba
fez com que
grandes porções de
terra fossem
removidos e
usados como aterro
em outras áreas

754

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika
Marion Robrahn
González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados:
Documento
Arqueologia SC

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika
Marion Robrahn
González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados:
Documento
Arqueologia SC
Ltda.
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Nº

13

14

15

Sítio

Sítio Cotia I Reserva de
Morro
Grande
CNSA:
SP01038

Fazenda
Búfalo
RO - 38 – E
CNSA:
SP00669

Sete Lagoas
RO - 15 – E
CNSA:
SP00964

Localização

Bairro de
Caucaia–
município de
Cotia

Embu

Embu

Área

AII (buffer 300m)

AII (buffer 300m)

AII (buffer 300m)

Calu
RO-10-E
16

CNSA:
SP00990

Embu

AII (buffer 300m)

Descrição

Sítio histórico com
presença de arrimos
de pedra. Com
concentração de
telhas e tijolos
associados

Sítio cerâmico a céu
aberto

Sítio cerâmico a céu
aberto

Casa bandeirista do
século XVIII com
ocupação até o
início do século XX.

Tipo de Sítio
dos municípios em
questão.
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítios:
Habitação
(ocupação
permanente)
Forma: Retangular
Tipo de
solo:Argiloso
Presença de
Vestígios de
edificações e
alinhamento de
pedras
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação (duração
indeterminada)
Tipo de solo:
Arenoso – Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação (duração
indeterminada)
Tipo de solo:
Arenoso – Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação (duração
permanente)
Forma: retangular
Tipo de solo:
Arenoso – Argiloso
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Estratigrafia:
Intervenções no
solo para
implantação da
estrutura da casa
ocorre em várias
porções no entorno
e na própria
construção. Não foi
possível definir um

755

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Luiz
Fernando Erig
Lima
Data: 29/03/2004
Localização dos
dados: Zanettini
Arqueologia

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika
Marion Robrahn
González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados:
Documento
Arqueologia SC
Ltda.
Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika
Marion Robrahn
González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados:
Documento
Arqueologia SC
Ltda.

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Erika
Marion Robrahn
González
Data: 10/01/2002
Localização dos
dados:
Documento
Arqueologia SC
Ltda.
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Nº

17

18

19

20

21

Sítio

Garimpo de
Ouro do
Ribeirão das
Lavras
CNSA:
SP01045

Santo Alberto
S.A 01-SP
CNSA:
SP00971

Santa Rita
IT.02
CNSA:
SP00972

São José
SJ.03
CNSA:
SP00973

GM-Taboão Ta.10
General
Motors - SPPB-MC-1
CNSA:
SP00974

Localização

Guarulhos

Mogi das
Cruzes

Mogi das
Cruzes

Mogi das
Cruzes

Mogi das
Cruzes

Área

Descrição

AII (buffer 300m)

Sítio histórico de
mineração de ouro
com evidências de
uso e ocupação do
espaço desde o
início do século
XVII.
Sítios relacionados:
Jaraguá 1

AII (buffer 300m)

Sítio histórico vestígios de
edificação em taipa
de pilão, associados
a evidências
arqueológicas.

AII (buffer 300m)

Sítio histórico presença de
cerâmica
neobrasileira,
material lítico, metal
e moeda.

AII (buffer 300m)

AII (buffer 300m)

Sítio histórico presença de
cerâmica neobrasileira

Sítio histórico com
presença de
cerâmica
neobrasileira.
Sítios relacionados:
Santo Alberto, Lago
do Parque

Tipo de Sítio
contexto de
deposição
associado em
níveis de formação
natural devido às
intervenções no
solo.
Presença de
Vestígios de
edificações e área
de refugo, além de
artefatos cerâmicos
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Mineração
Forma: Irregular
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações e de
mineração
Unicomponencial;
Histórico
Forma: Retangular
Tipo de solo:
latossolo
Contexto de
deposição:
em superfície
e
em profundidade
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações
Histórico;
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
material cerâmico
Histórico
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
material cerâmico
Unicomponencial;
Histórico
Tipo de sítio:
Habitação (duração
permanente)
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto

756

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Lúcia de J.
C. O. Juliani
Data: 10/10/2006

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 17/09/1997
Localização dos
dados: 9ª CR

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 17/09/1997
Localização dos
dados: 9ª CR
Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 17/09/1997
Localização dos
dados: 9ª CR
Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Leila Maria
França
Data: 03/02/1999
Localização dos
dados: 9a.
SR/IPHAN
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Nº

22

Sítio

Lago do
Parque
Outras
SL.05.SP

Localização

Mogi das
Cruzes

Área

AII (buffer 300m)

Sítio histórico
industrial, com
presença de
testemunhos
arqueológicos e de
construção (início
séc.XIX) do serviço
de captação de
água para o
município.

AII (buffer 300m)

Antigo lote de
imigrantes italianosprovavelmente da
familia Odorizzi- foi
comprado por
Aurélio da Fonseca
F. Cayres, na
década de 1940.
Passou a ser
utilizado como local
de lazer e para
pequenas atividades
agropecuárias e
produção de vinho.

CNSA:
SP00975

23

Chácara
Cayres
Outras
designações
e siglas: SB01 (SB-1003)
CNSA:
SP01060

São
Bernardo do
Campo

Descrição

Tipo de Sítio
Presença de
artefatos líticos
lascados, polidos e
material cerâmico
Unicomponencial;
Histórico
Contexto de
deposição:
em superfície e em
profundidade
Céu aberto
Presença de
artefatos cerâmicos
e vestígios de
edificações.
Material histórico:
Moeda, telha, tijolo,
vidro, azulejo,
cravo, ferrolho
Outros vestígios
orgânicos: Ossos
Unicomponencial;
Histórico
Estrutura de
habitação
Forma: Retangular
Tipo de solo: arenoargiloso
Contexto de
deposição:
em superfície
Céu aberto
Presença de
Vestígios de
edificações e
cerâmicos

757

Dados
Administrativos

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Maria Lúcia
Franco Pardi
Data: 16/09/1997
Localização dos
dados: 9ª CR

Responsável pelo
preenchimento da
ficha: Iberê
Fernando de
Oliveira Martins
Data: 22/11/2007
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 Histórico Regional e Resultado dos Levantamentos em Campo
O reconhecimento de possíveis vestígios arqueológicos/ históricos realizado apoiou-se, como
comentado, em levantamento de campo nas áreas delimitadas (por meio de caminhamentos
sistemáticos), precedido do levantamento de possíveis sítios arqueológicos conhecidos e de
bens edificados tombados nas áreas em questão, além de um estudo sobre os contextos précolonial e histórico específicos.
Ressalta-se, entretanto, que novos sítios arqueológicos não foram identificados por este estudo
diagnóstico. Como comentado, devido às características apresentadas pelas áreas pesquisadas,
de intensa urbanização, o foco recaiu sobre o reconhecimento de edificações de valor histórico/
arqueológico, análise das configurações e paisagens urbanas, e análise do atual estado dos
bens tombados e/ ou passíveis de tombamento, presentes na região.
O resultado destes estudos é apresentado a seguir. Em um primeiro momento, serão
apresentados os resultados das análises ligadas ao contexto ferroviário. Em um segundo
momento, serão apresentados os estudos de levantamento sobre a paisagem urbana, e os
demais imóveis edificados e passíveis de tombamento encontrados na ADA e AID do
empreendimento. Cada um destes estudos seguiu uma metodologia própria, de acordo com as
necessidades impostas pela pesquisa em campo. Também para cada um deles, foi realizado um
levantamento histórico pormenorizado.
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