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Foto 8.4.6.2-11 - Vista da Rua Madri com o uso 
predominantemente residencial horizontal. 

Foto 8.4.6.2-12 - Vista da Rua Murcia com os imóveis 
representando o uso principal do entorno deste poço. 

 
 
 Entorno da Estação Água Rasa 

 
A região desta estação, junto à Av. Adutora do Rio Claro, em local em que há ocupação por 
imóveis residenciais horizontais, comércio e serviços; e, Av. Sapopemba, onde há também esta 
ocupação por usos mistos, os acessos à estação permitirão a travessia destas avenidas, em 
condições mais seguras aos pedestres. 
 
O entorno desta estação é marcado por uma diversidade de usos do solo, há ocupação 
residencial, industrial, embora ao longo da Av. Sapopemba compareçam usos de comércio, 
serviços e mistos. No entorno imediato da futura estação, as atividades comerciais estão ligadas 
ao ramo de autopeças; seguindo rumo ao leste, o perfil comercial se altera para o atendimento a 
população da vizinhança.  
 
As condições de acessibilidade têm relação com essas diferentes ocupações comerciais. A 
quadra alongada ao norte da futura estação impede o acesso de boa parte da Vila Diva à Av. 
Sapopemba, e também o muro formado pela Adutora Rio Claro – Água Rasa, que separa os 
dois lados da Av. Sapopemba / Av. Adutora Rio Claro e que aflora neste trecho, incentiva um 
comércio de âmbito mais abrangente. 
 
Destaca-se a existência de dois edifícios de porte, um comércio de autopeças e o Ginásio de 
Esportes que ocupa a área entre a Av. Adutora Rio Claro e a Rua Lavínia Ribeiro. Apesar do 
predomínio comercial das avenidas Sapopemba e Adutora Rio Claro, muitas residências 
permanecem em meio aos edifícios voltados para o comércio. Nas vias adjacentes, o uso 
habitacional é praticamente exclusivo. 
 
Neste caso, o uso habitacional não é acompanhado do adensamento do lote, onde boa parte 
das casas é constituída de residências térreas. De maneira geral, considerando todos os usos, o 
gabarito não ultrapassa dois pavimentos. Existem apenas quatro edifícios altos no entorno. O 
parcelamento é caracterizado por lotes com menos de 10m de testada e menos de 30m de 
profundidade. 
 
As Fotos 8.4.6.2-13 a 8.4.6.2-16 a seguir representam os usos verificados em parte da AID 
desta estação. 
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Foto 8.4.6.2-13 - Vista da Rua do Orfanato, presença 
de usos comerciais, serviços e industriais. 

Foto 8.4.6.2-14 - Av. Sapopemba, com usos 
comerciais ligados ao setor de autopeças. 

 

Foto 8.4.6.2-15 – Av. Sapopemba, próximo Av. 
Adutora Rio Claro, presença de galpões industriais. 

Foto 8.4.6.2-16 - Av. Sapopemba, com usos 
comerciais ligados ao setor de autopeças, 
verificando-se aos fundos usos residenciais 
verticais. 

 
 
 Entorno do Poço Eng. Cestari 

 
Esta estrutura será implantada na Rua Eng. Cestari, esquina com Rua Plácido de Castro, em 
meio a um bairro residencial, com predomínio horizontal, embora se verifique o processo de 
transformação ainda incipiente com a implantação de edifícios residenciais, possivelmente em 
razão da vizinhança próxima de um grande Shopping Center na AID, um pouco mais distante da 
área de implantação deste poço. 
 
Verificam-se também nas imediações deste poço, atividades comerciais e de serviços, dispersas 
entre as residências assobradadas que caracterizam este entorno, as quais possuem dois 
pavimentos e médio padrão de acabamento. 
 
As Fotos 8.4.6.2-17 e 8.4.6.2-18 a seguir ilustram os usos desta localidade. 
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Foto 8.4.6.2-17 - Vista da Rua Eng. Cestari, na AID 
deste empreendimento, predomínio residencial 
horizontal na região. 

Foto 8.4.6.2-18 - Rua Eng. Cestari, predomínio 
residencial horizontal, há esquerda um galpão 
industrial isolado. 

 
 
 Entorno da Estação Anália Franco 

 
Essa estação projetada se situará nas imediações da várzea do córrego Capão do Embira, onde 
hoje está implantada a Av. Regente Feijó. Trata-se de uma área de transição entre três tipos 
diferentes de arruamento e de urbanização: (i) ao norte, em nível mais elevado, existem grandes 
equipamentos urbanos, o Shopping Center, uma Universidade, uma grande área entre as duas 
anteriores, além do CERET – Centro Educacional, Recreativo e Esportivo do Trabalhador; (ii) ao 
sul, em nível mais baixo, predominam quarteirões retangulares e alongados; (iii) a leste, a 
urbanização ocorreu em um arruamento do tipo “cidade jardim”, adequando-se à topografia mais 
acidentada; e a oeste ocorre uma transformação urbana com a implantação de condomínio 
residencial de 4 edifícios de 15 andares e, um hospital. 
 
A área no entorno imediato da futura estação tem sofrido intensas transformações, facilitadas 
pela existência de muitos lotes desocupados. Ainda que a função habitacional seja 
predominante, há ainda algumas pequenas indústrias e edifícios comerciais no entorno. 
Destaca-se uma razoável concentração de estabelecimentos ligados à alimentação na Av. 
Montemagno, entre as avenidas Dr. Eduardo Cotching e Vereador Abel Ferreira. 
 
O parcelamento do solo está fortemente vinculado às três diferentes formas de arruamento. 
Dessa maneira, encontram-se desde grandes áreas, com mais de 10ha, até lotes de 150m². Não 
só o tamanho, mas também as formas dos lotes variam significativamente. Desde lotes mais 
alongados e com menor testada, até lotes com a relação inversa entre medidas. 
 
O gabarito dos edifícios é bastante variado no entorno imediato da futura estação, existindo 
desde edifícios de apenas um pavimento até múltiplos andares. Estes últimos desempenham um 
importante papel na paisagem do lugar. Além destes limites, a região também se apresenta com 
porções de ocupação residencial horizontal, formadas por habitações de um ou dois pavimentos 
e alguns barracões, e, esporadicamente edifícios de múltiplos pavimentos. 
 
As Fotos 8.4.6.2-19 a 8.4.6.2-26 apresentadas a seguir, ilustram o uso e ocupação do solo 
verificado no entorno desta futura estação. 
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Foto 8.4.6.2-19 - Vista da Rua Eng. Cestari, com 
Shopping Center aos fundos, usos residencial 
horizontal, vertical, de comércio e serviços. 

Foto 8.4.6.2-20 - Vista do início da Rua Santiago 
Rodrigues junto à Av. Reg. Feijó, usos residencial 
horizontal e vertical. 
 

Foto 8.4.6.2-21 - Vista da Av. Abel Ferreira, usos 
residencial vertical, comércio e serviços. 

Foto 8.4.6.2-22 - Vista da Av. Reg. Feijó com áreas 
de ocupação residencial horizontal, comércio e 
serviços, Shopping Center ao fundo. 
 

Foto 8.4.6.2-23 - Vista da Av. Eduardo Cotching, 
uso residencial vertical, comércio e serviços.  

Foto 8.4.6.2-24 - Vista da Rua Montemagno esquina 
com Eng. Cestari, uso residencial horizontal, 
comércio e serviços. 
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Foto 8.4.6.2-25 – Equipamento social, este 
representado pelo CERET. 

Foto 8.4.6.2-26 - Uso residencial vertical em frente 
ao CERET. 

 
 
 Entorno do Poço Coxim 

 
Este poço se localiza na Praça Coxim, constituída por 3 triângulos de áreas arborizadas entre a 
Avenida Eduardo Cotching e as 2 pequenas ruas transversais que saem dela e mais as ruas 
Dona Vitória Speers e Aratuípe, que também se iniciam na avenida.  
 
Ao norte da Avenida Eduardo Cotching há usos comerciais, ao longo dela inclusive um posto de 
abastecimento de combustíveis. Para o interior da avenida ao norte, a predominância é de usos 
residenciais horizontais, com sobrados de médio e alto padrão, além do uso residencial vertical, 
com edifícios situados em ruas sinuosas. 
 
Ao sul da Praça, predominam também os usos residenciais de médio e alto padrão, em ruas 
sinuosas, com arborização viária, com alguns edifícios de 10 andares. O entorno da praça tem 
usos comerciais na esquina com a avenida, usos mistos e o restante residencial horizontal. 
 
As Fotos 8.4.6.2-27 e 8.4.6.2-28 representam parte dos usos presentes nesta localidade. 
 

Foto 8.4.6.2-27 - Av. Eduardo Cotching, na qual há 
usos comerciais, residencial horizontal, vertical e 
serviços. 

Foto 8.4.6.2-28 - Rua Aratuípe, predomínio residencial 
horizontal, e edifícios isolados aos fundos. 
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 Entorno da Estação Vila Formosa 
 
O parcelamento do solo no entorno desta futura estação é fortemente influenciado pelo tipo de 
arruamento, sendo observados lotes de vários tamanhos e testadas, mas em geral 
apresentando alguma irregularidade nos seus limites. Ao longo da Av. Dr. Eduardo Cotching, é 
possível que tenha havido uma série de desdobros e remembramentos de lotes, com o objetivo 
de abrigar as funções comerciais. Não só predominam usos ligados a atividades econômicas, 
mas também usos comerciais no térreo e usos de serviço no pavimento superior, o que indica 
alto valor do solo e certo adensamento das atividades. 
 
Na medida em que se afasta do eixo da avenida, os usos comerciais e de serviços tendem a 
desaparecer, passando a entremear o predomínio residencial horizontal, com edificações térreas 
e sobrados. 
 
Ao sul da área da futura estação, adjacente à Rua Tauandê, a Praça 7 de Fevereiro, 
densamente arborizada, se interligará com a Avenida Eduardo Cotching, abrindo um espaço 
generoso entre essas áreas situadas no topo da elevação da avenida. Ao lado desta Praça, 
adjacente à Travessa Mário Ghirelli, há edifícios de padrão médio que atestam o início de 
verticalização da área. Há também uma EMEF “Presidente Kennedy” situando-se ao norte da 
avenida e a cerca de 100m a oeste da área a desapropriar. As Fotos 8.4.6.2-29 a 8.4.6.2-32 
apresentadas a seguir ilustram parte dos usos presentes nesta localidade. 
 

Foto 8.4.6.2-29 - Av. Eduardo Cotching com retorno à 
esquerda para a Rua Catuquinha, uso comercial e de 
serviços. 

Foto 8.4.6.2-30 - Av. Eduardo Cotching, usos 
residencial horizontal e vertical. 

Foto 8.4.6.2-31 - Av. Eduardo Cotching, EMEF Pres. 
Kennedy. 

Foto 8.4.6.2-32 - Aos fundos, usos residenciais, 
horizontal e vertical. 
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 Entorno do Poço Elza Delphino 
 
Este Poço situa-se entre as ruas Elza Delphino e Henrique Ribeiro, próximo a Rua Visconde de 
Balsemão, ao Norte. O entorno é de uso predominantemente residencial horizontal, com 
comércios bem dispersos entre as habitações existentes, há alguns edifícios residenciais mais 
distantes da área de implantação do poço. 
 
Bem próximo da área deste futuro poço, verifica-se também equipamentos sociais de lazer 
(escola de futebol) e de educação (escola de educação infantil Jardim Têxtil), além de grandes 
áreas verdes (parque e praças). Neste entorno verificou-se a presença de um uso industrial 
isolado, junto ao uso residencial horizontal e vertical. As fotos 8.4.6.2-33 a 8.4.6.2-36 
representam essas classes de uso verificadas em loco. 
 

Foto 8.4.6.2-33 – Escola de futebol, no entorno do 
futuro poço, Rua Bailique. 

Foto 8.4.6.2-34 – Escola de educação infantil 
presente na AID, em frente à escola de futebol.  

 

Foto 8.4.6.2-35 – Entorno residencial horizontal 
predominante na AID deste poço. 

Foto 8.4.6.2-36 – Uso residencial vertical, em meio 
às áreas residenciais horizontais, Rua Visconde de 
Balsemão.  

 
 
 Entorno da Estação Guilherme Giorgi 

 
Esta estação se localizará na Av. Guilherme Giorgi, próxima à confluência com a Rua Atlântica 
ao Sul e como referência, a Rua do Córrego ao Norte.  O entorno desta estação é marcado por 
uma diversidade bastante grande de usos, há grandes porções ocupadas por usos residenciais 
verticais, áreas comerciais, industriais, grandes áreas verdes, além de usos residenciais 
horizontais, comércios e serviços.  
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Há grandes conjuntos de edifícios residenciais com cerca de 15 andares, bem próximos ao local 
de implantação da estação, há galpões industriais, assim como, áreas sem edificações em 
grandes lotes desocupados. Destaca-se ainda nesta AID, áreas ocupadas pelas instalações de 
uma Universidade e áreas residenciais horizontais pertencentes a um condomínio fechado. 
 
Trata-se de uma localidade, em que a diversidade de usos impõe a paisagem local, 
características bastante peculiares, onde numa mesma via (Guilherme Giorgi) é possível se 
avistar, residencial horizontal, vertical, comércio, serviços, usos industriais e universidade, todos 
coexistindo no entorno da área prevista para esta estação do metrô. 
 
As Fotos 8.4.6.2-37 a 8.4.6.2-42 ilustram as informações apresentadas anteriormente. 
 

Foto 8.4.6.2-37 – Entorno residencial vertical na AID 
desta estação, Av. Guilherme Giorgi. 

Foto 8.4.6.2-38 – Mais uso residencial vertical na AID 
desta estação, Av. Guilherme Giorgi. 

 

Foto 8.4.6.2-39 – Uso industrial, na Av. Guilherme 
Giorgi. 

Foto 8.4.6.2-40 – Equipamento social (Universidade), 
situado na Av. Guilherme Giorgi. 
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Foto 8.4.6.2-41 – Uso comercial, na Av. Guilherme 
Giorgi. 

Foto 8.4.6.2-42 – Uso residencial horizontal, também 
presente na AID desta estação. 

 
 Poço João Prioste 

 
Este poço se localiza na Rua João Vieira Prioste na confluência com a Av. Guilherme Giorgi, 
trata-se de uma localidade com uma diversidade grande de usos do solo, onde se verifica desde 
uso residencial horizontal e vertical (este ocupando o lugar de antigas residências), até usos 
industriais e comerciais. 
 
Sem dúvida, o uso residencial horizontal se destaca em relação aos outros, os edifícios 
residenciais são poucos nesta AID e alguns são recém implantados, demonstrando que 
alterações de usos estão em curso na região, embora ainda de pequenas proporções. Verificou-
se também a presença de um equipamento social (Colégio Santa Marina) e de um galpão 
industrial, bem próximo a área deste futuro poço. As Fotos 8.4.6.2-43 e 8.4.6.2-44 a seguir 
ilustram esses usos. 
 

Foto 8.4.6.2-43 – Colégio Santa Marina, em frente à 
área do poço previsto, Av. Guilherme Giorgi, 
esquina com Rua João Vieira Prioste. 

Foto 8.4.6.2-44 – Galpão Industrial, em frente ao 
Colégio e área do poço previsto, Av. Guilherme 
Giorgi, esquina com Rua João Vieira Prioste, aos 
fundos, uso residencial vertical. 

 
 Entorno da Estação Nova Manchester 

 
Esta estação se localiza no quarteirão que compreende as vias Guilherme Giorgi, Conselheiro 
Carrão e Eng. Pegado, numa localidade marcada, em grande medida, pelas atividades 
comerciais relacionadas aos dois eixos viários que se cruzam nesta região e por onde é grande 
o tráfego de pedestres, veículos particulares e de ônibus. 
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A tendência de usos comerciais e de serviços é maior à medida que a Av. Guilherme Giorgi se 
aproxima da Av. Conselheiro Carrão. Assim, o entorno da futura estação é polarizado por esta 
via. Há também ocupação residencial horizontal e vertical, estas tendendo a se distanciar 
desses dois grandes eixos viários. 
 
As atividades comerciais são bastante diversificadas, abrigando desde hipermercado, postos de 
abastecimento de combustíveis, até lanchonetes e drogarias; há também equipamentos sociais, 
representados por escolas profissionalizantes e por uma igreja, esta em frente à área 
selecionada para esta implantação. As fotos 8.4.6.2-45 e 8.4.6.2-46 apresentadas na sequência 
demonstram os usos desta AID. 
 

Foto 8.4.6.2-45 – Usos comerciais e serviços na Av. 
Conselheiro Carrão. 

Foto 8.4.6.2-46 – Igreja situada no entorno da futura 
estação Nova Manchester, Av. Guilherme Giorgi. 

 
 
 Entorno do Poço Júlio Colaço 

 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na Rua Júlio Colaço e como 
referência, próximo à esquina da Rua Silveira Bueno, cuja ocupação de entorno é 
predominantemente comercial e industrial, embora se verifiquem também ocupações 
residenciais. 
 
O uso residencial do entorno desta estrutura a ser implantada se dá predominantemente de 
forma horizontal, contudo verifica-se também, usos verticais em edifícios isolados nas 
extremidades desta AID. 
 
As Fotos 8.4.6.2-47 e 8.4.6.2-48 apresentadas a seguir ilustram parte desta AID verificada em 
trabalho de campo. 
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Foto 8.4.6.2-47 – Usos comerciais, de serviços e 
industriais presentes no entorno da área deste poço, 
Rua Julio Colaço. 

Foto 8.4.6.2-48 – Usos comerciais, presentes no 
entorno da área deste poço, Rua Julio Colaço, 
próximo Av. Aricanduva. 

 
 
 Entorno da Estação Aricanduva 

 
A área de entorno da futura estação Aricanduva está sofrendo os desdobramentos da 
construção da avenida homônima e a consequente reorganização do território adjacente, em um 
processo de recomposição do tecido urbano. Este processo está induzindo a substituição de 
usos habitacionais por outros usos, industriais, comerciais e de serviços. 
 
A proximidade da Av. Aricanduva determina uma diferença bastante clara de usos. As quadras 
próximas da avenida são marcadas pela presença de galpões que abrigam pequenas indústrias, 
oficinas mecânicas, comércio de caminhões usados, ligados a serviços mais pesados, 
concentrados, por exemplo, ao longo da rua Tamaindé. Por outro lado, a maior distância da Av. 
Aricanduva faz com que aumente a participação de usos habitacionais horizontais e verticais. 
 
O parcelamento do solo é marcado pela presença de várias tipologias e dimensões de lotes. 
Existem desde lotes residenciais, de pequena área, até áreas relativamente grandes, que 
abrigam funções industriais. 
 
O gabarito predominante na região não ultrapassa dois pavimentos, conformando-se em 
grandes áreas de uso residencial horizontal, mas já se observa a presença de edifícios de 
múltiplos andares. Há também ocupações comerciais e industriais se mesclando nas áreas de 
predominância residencial. 
 
As Fotos 8.4.6.2-49 e 8.4.6.2-50, apresentadas a seguir, ilustram o anteriormente exposto. 
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Foto 8.4.6.2-49 – Visada da Rua Julio Colaço para a 
Av. Aricanduva, nota-se ao norte desta, os usos 
residências verticais. 

Foto 8.4.6.2-50 – Em primeiro plano, uso comercial, 
aos fundos galpões industriais e uso residencial 
vertical, próximos à Av. Aricanduva. 

 
 
 Entorno do Poço Soares Neiva 

 
Situado na esquina da Rua Moisés Marx com Ten. Soares Neiva, a três quadras da Av. 
Aricanduva, o entorno deste poço caracteriza-se pelos usos residenciais, entremeados por 
comércio e serviços locais, como bares e oficinas mecânicas, há, também outros usos isolados, 
por exemplo, com galpões industriais.  
 
O processo de verticalização que está ocorrendo nas proximidades deste poço ainda está 
aparentemente, em pequena proporção, visto existirem poucos edifícios residenciais nesta 
localidade, os quais provavelmente promoveram remembramentos de lotes. As fotos 8.4.6.2-51 
e 8.4.6.2-52 a seguir ilustram parte desta AID.  
 

Foto 8.4.6.2-51 – Rua Ten. Cel. Soares Neiva, uso 
predominantemente residencial horizontal e aos 
fundos, vertical e industrial, isolados. 

Foto 8.4.6.2-52 – Uso industrial presente em menor 
proporção nesta AID, Rua Ten. Cel. Soares Neiva. 

 
 Entorno da Estação Penha  

 
A Estação Penha da Linha 15 - Branca será implantada ao lado e sob a Estação Penha da Linha 
3 - Vermelha existente, integrando esses espaços e linhas, e compartilhando o Terminal de 
Ônibus situado ao norte da Linha, na Rua Alvinópolis, e o Terminal Sul, que se alcança desde o 
lado norte da estação por passarela subterrânea sob a Av. Radial Leste. Futuramente será 
implantada também a Estação Penha da Linha 11 da CPTM, integrando todos esses espaços. 
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O local previsto para as plataformas da nova estação fica sob a área utilizada atualmente como 
jardim e estacionamento de carros, no lado norte da estação atual, na porção mais a leste do 
Terminal Penha Norte, em relação à passarela de travessia da Linha da CPTM. 
 
Adjacente ao acesso da estação pela Rua Cairo, há um centro de educação infantil, na esquina 
com Praça Benjamim Shalch.  A faixa de terreno entre a Rua Alvinópolis (adjacente à Linha 11 
da CPTM) e a Rua Dr. Orêncio Vidigal é ocupada por estacionamento desativado da Estação 
Penha e, mais a leste, pelo piscinão do córrego Rincão.  O entorno da estação está em 
processo de verticalização, sendo que na Rua Dr. Orêncio Vidigal há um conjunto de 7 edifícios 
em condomínio e mais um edifício isolado, com cerca de 14 pavimentos. 
 
Desta forma, o entorno desta estação apresenta a diversidade de usos, marcada em grande 
medida, por habitações residenciais horizontais, seguido pelas ocupações verticais, 
acompanhadas por comércios e serviços de atendimento a esta população; em menor medida 
há o uso industrial, representado por poucos galpões isolados. As Fotos 8.4.6.2-53 a 8.4.6.2-58 
a seguir ilustram o uso e ocupação no entorno desta estação.  
 

Foto 8.4.6.2-53 – Equipamentos sociais, Centro Paula 
Souza – ETEC Aprígio Gonzaga e ao lado agência dos 
correios, situados a Leste da Estação Penha e em 
frente ao piscinão existente. 

Foto 8.4.6.2-54 - Vista da Rua Orêncio Vidigal com 
acesso à estação da Linha 3 Vermelha ao fundo e 
a direita, usos residenciais verticais. 

Foto 8.4.6.2-55 - Vista da Estação Penha e Terminal 
Penha, desde a Rua Aquilino Vidal para a Rua 
Orêncio Vidigal, usos residenciais e industriais. 

Foto 8.4.6.2-56 - Rua J. Martinho de Moura Batista, 
ruela que sai da Rua Orêncio Vidigal de frente do 
acesso à estação, usos residenciais horizontais e 
comerciais. 
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Foto 8.4.6.2-57 – Centro de Educação Infantil Penha, 
equipamento social próximo à estação. 

Foto 8.4.6.2-58 – Área do piscinão, próxima a 
Estação Penha. 

 
 
 Entorno do Poço Padre João 

 
Este poço situado na Rua Padre João, possui o entorno em que a ocupação se dá 
predominantemente, por uso residencial horizontal, há também uso residencial vertical, por 
exemplo, com um edifício de apartamentos situado ao lado do local do futuro poço, este uso, 
assim como o comercial e de serviços se encontra mais disperso em meio ao grande número de 
residências unifamiliares. 
 
As quadras do entorno deste poço são irregulares, devido à topografia que levou a arruamentos 
que seguem sinuosos, com tamanhos de lotes diversificados em testadas e profundidades. 
Situada em área de predominância residencial, ainda se verifica glebas com presença de áreas 
verdes. 
 
A Rua Padre João possui um grande aclive em direção à Estação Penha e declive em direção a 
Estação Penha de França, ao se aproximar desta última, os usos comerciais e de serviços 
passam a ser mais presentes. As Fotos 8.4.6.2-59 e 8.4.6.2-60 demonstram o entorno da área 
desta futura estrutura. 
 

Foto 8.4.6.2-59 – Rua Padre João, forte aclive para a 
direção da Estação Penha, usos residenciais 
horizontais nesta AID. 

Foto 8.4.6.2-60 – Rua Padre João, forte declive para 
a direção da Estação Penha de França, usos 
residenciais horizontais nesta AID, embora se 
verifiquem também áreas com uso vertical. 
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 Entorno da Estação Penha de França 
 
A futura estação estará localizada no centro histórico da Penha de França, cujo arruamento do 
entorno é característico de assentamentos anteriores ao século XX, condicionados pela 
topografia, resultando na articulação de antigos caminhos.  
 
A conformação da Penha, como relevante polaridade de São Paulo, deve-se à convergência de 
dois caminhos importantes, as avenidas Cangaíba e Amador Bueno da Veiga, que foram se 
consolidando como importantes corredores de transporte coletivo. Para eles confluem pessoas 
de boa parte da Zona Leste de São Paulo e de toda a área leste da Região Metropolitana, 
chegando até Arujá e Mogi das Cruzes. Assim, o centro da Penha é não somente um ponto de 
destino para estes passageiros, mas também um local de transferência. 
  
Esta associação acabou gerando uma área bastante propicia ao comércio, serviço e as 
atividades de maior importância social. A área de maior atividade econômica está relacionada à 
topografia mais favorável, na Rua João Ribeiro, Av. Penha de França e Rua Comendador 
Cantinho.  
 
Os usos habitacionais são apenas eventuais, ocorrendo em meio de quadra e mais afastados da 
principal área comercial. Mesmo as atividades de serviços são menos expressivas na 
participação dos usos. Neste conjunto, o Shopping Penha desempenha papel significativo. Na 
Av. Penha de França, destaca-se a Escola Estadual Santos Dumont, de frente à Praça 8 de 
Setembro, como um equipamento social isolado. 
 
Não há um padrão para a forma dos lotes. Assim, aqueles situados dentro do perímetro histórico 
têm, normalmente, testada pequena e grande profundidade. Nas áreas de urbanização mais 
recente, percebe-se uma diminuição expressiva da profundidade dos lotes, com testadas 
similares, em torno de 5-8m. 
 
Mais recentemente, parece ter havido uma grande quantidade de remembramentos de lotes. 
Este fato é mais evidente nas quadras servidas pela Av. Penha de França e pela Rua João 
Ribeiro. Estes remembramentos deram lugar ao Shopping Center Penha e a grandes lojas de 
departamentos. O uso predominantemente comercial se traduz também pelo baixo gabarito das 
edificações, que raramente ultrapassam três pavimentos.  
 
As Fotos 8.4.6.2-61 a 8.4.6.2-64 apresentadas a seguir ilustram o padrão predominantemente 
comercial existente na área de entorno desta futura estação. 
 

Foto 8.4.6.2-61 - Vista da Rua João Ribeiro, área 
predominantemente comercial. 

Foto 8.4.6.2-62 - Vista da entrada do Shopping 
Center localizado na Rua João Ribeiro. 
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Foto 8.4.6.2-63 - Escola Santos Dumont na Av. Penha 
de França em frente à Praça 8 de Setembro. 

Foto 8.4.6.2-64 - Visada da Rua Padre João para a 
Av. Amador Bueno da Veiga, usos comerciais e de 
serviços. 

 
 
 Poço Carlos Meira 

 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na rua de mesmo nome e como 
referência, próximo à esquina da Rua Rodovalho Júnior, cuja ocupação de entorno é 
predominantemente residencial horizontal, mesclada com outros usos, principalmente o de 
comércio e de serviços, estes concentrados no eixo das principais vias, entre elas, a Gabriela 
Mistral e a própria Rodovalho Júnior. 
 
A Rua Carlos Meira é caracterizada pelo uso residencial horizontal, embora se verifique que 
algumas das residências ali situadas, tiveram seu uso social adaptado para abrigar atividades 
comerciais e de serviços, portanto, algumas dessas edificações contemplam atualmente, 
também outros usos. A Foto 8.4.6.2-65 apresenta esta via - entorno da área do poço. 
 

Foto 8.4.6.2-65 – Rua Carlos Meira e o entorno da 
área do poço de mesmo nome, predomínio 
residencial horizontal, embora algumas das 
residências tenham sido adaptadas para atividades 
comerciais e de serviços. 
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 Entorno Estação Tiquatira  
 
Esta estrutura será implantada em uma área cujo entorno apresenta uma diversidade grande de 
usos do solo, contudo, há ocupação residencial horizontal permeando grande parte desta AID. 
Na Rua Rodovalho Junior há alguns usos de comércio e serviços, mas de âmbito local. 
Destacam-se no entorno: dois edifícios na Rua Valentina Piva, lindeiros à faixa ferroviária, uma 
casa maçônica e uma escola de futebol com grande galpão coberto, na Rua Henrique de Souza 
Queirós, em área lindeira à CPTM. Ao final desta rua e junto à escola de futebol, uma rampa 
circular dá acesso à passarela sobre a linha férrea, permitindo que os moradores da 
comunidade Tiquatira e do conjunto habitacional Chaparral do lado oeste acessem o comércio e 
serviços do lado leste.  
 
A oeste da ferrovia, entre a CPTM e a Marginal Tietê, há um grande terreno, em que se 
verificam equipamentos sociais, neste caso a ETEC e o CEU Tiquatira, conforme consolidados 
no mapa dos “Equipamentos Sociais” (MSE-BRA-14), apresentado adiante, assim como, há 
também áreas desocupadas.  
 
Nota-se uma crescente deterioração de usos e estado de conservação das edificações na 
medida em que se avança desde a confluência da Rua Mario de Castro e Av. Gabriela Mistral, 
rumo à Av. Gov. Carvalho Pinto, na baixada do córrego Tiquatira, onde se verificam habitações 
precárias. A Rua Hansa, viela perpendicular à avenida é o limite da ocupação regular, a partir de 
onde se situam os barracos com usos residenciais e comércio precário. 
 
Na parte mais ao sul, na Marginal Tietê e baixios dos viadutos da Av. Aricanduva, os usos são 
industriais e de grandes serviços. O Clube da Penha ocupa grande área, desde a Av. Armando 
Cardoso Álvares, ao sul, até a passarela de travessia da linha férrea ao norte. 
 
As Fotos 8.4.6.2-66 a 8.4.6.2-71 apresentadas a seguir ilustram, em parte, a ocupação existente 
no entorno desta estação.  
 

Foto 8.4.6.2-66 - Vista da Av. Gabriela Mistral, esquina 
com Mario de Castro, uso residencial vertical, 
horizontal, com comércios e serviços locais.  

Foto 8.4.6.2-67 - Vista da Rua Valentina Piva, a partir 
da Rua Rodovalho Junior, centro da Penha aos 
fundos, usos residenciais e comerciais em destaque.
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Foto 8.4.6.2-68 - Vista da Rua Henrique de Souza 
Queiroz, com acesso à passarela sobre os trilhos da 
CPTM, usos residenciais horizontais. 

Foto 8.4.6.2-69 - Vista da alça de acesso à 
Marginal Tietê desde Av. Circular, com usos 
comerciais e de serviços. 

  

Foto 8.4.6.2-70 - Vista da Av. Circular desde a alça de 
acesso à Marginal Tietê, usos comerciais e 
industriais. 

Foto 8.4.6.2-71 - Vista da Rua Natal Basile, com o 
conjunto habitacional Chaparral aos fundos. 

 
 
 Poço Basuca 

 
Este poço se localiza entre a marginal do rio Tietê a Oeste e linha da CPTM a Leste, o acesso a 
área pode ser feito a partir da marginal, seguindo-se em direção a confluência da Rua Basuca 
com a Rua Nicolas Jardim. Trata-se de uma localidade marcada pelo uso residencial horizontal 
de baixo e médio padrão, ao sul e a leste e pelos usos comercial, de serviços e industrial a 
oeste, junto à via marginal, onde há hipermercados, lanchonetes e motéis, por exemplo. 
 
Esta área encontra-se junto ao estacionamento do hipermercado existente. As fotos 8.4.6.2-72 e 
8.4.6.2-73 a seguir apresentam parte da AID desta futura estrutura. 
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Foto 8.4.6.2-72 – Edificação do hipermercado 
situada junto à área do futuro poço, usos comerciais 
e de serviços nesta AID. 

Foto 8.4.6.2-73 – Uso residencial horizontal a 
sudeste da área do poço. 

 
 Estação Paulo Freire 

 
Esta estação se conforma na primeira estrutura localizada ao norte do rio Tietê, portanto, após a 
realização da travessia do mesmo. Situada junto à via marginal deste rio, a Leste, bem como, 
junto a Av. Educador Paulo Freire a Oeste, verifica-se que a ocupação desta região é marcada 
por usos residenciais a Norte, já no município de Guarulhos, com predomínio horizontal, embora 
hajam grandes trechos ocupados por edifícios residenciais e, ao sul ocupação por infraestrutura 
e equipamentos urbanos, com uma planta da SABESP, ocupando um grande trecho local, no 
bairro Parque Novo Mundo.  
 
Esta estação promoverá a conexão com usuários provenientes do município de Guarulhos, 
situado limítrofe a área pretendida para a implantação da mesma. A porção territorial desse 
município no bairro Ponte Grande é marcada pelos usos residenciais verticais, pelos comércios 
e serviços de atendimento local, por uma área de campos antrópicos situada junto a marginal 
Tietê, a norte da estação, bem como pelos já citados usos residenciais verticais. 
 
As Fotos 8.4.6.2-74 e 8.4.6.2-75 apresentadas a seguir demonstram os principais usos 
verificados na AID desta estação. 
 

Foto 8.4.6.2-74 – Curso d’água delimitador da divisa 
de municípios São Paulo/Guarulhos. Atrás dos 
campos antrópicos, aos fundos, ocupação 
residencial vertical já no município guarulhense, 
norte da AID desta estação. 

Foto 8.4.6.2-75 – Marginal do rio Tietê, campos 
antrópicos, município de Guarulhos e aos fundos no 
município de São Paulo, a área da futura estação 
Paulo Freire, após a placa de sinalização. 
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 Pátio Paulo Freire 
 
Este pátio de estacionamento e manutenção de trens se localiza lindeiro a estação de mesmo 
nome, essas estruturas, quando de sua implantação, serão separadas pela Av. Educador Paulo 
Freire. O entorno deste pátio, portanto, em parte possui a AID sobreposta à da estação descrita 
anteriormente. 
 
Assim, a leste do pátio, se localiza a mesma planta da SABESP mencionada anteriormente, a 
oeste há áreas com ocupações residências horizontais e na direção norte, se verificam 
ocupações industriais, comerciais e de serviços. 
 
As Fotos 8.4.6.2-76 e 8.4.6.2-77 a seguir ilustram a AID deste pátio. 
 

Foto 8.4.6.2-76 – Área Industrial ao norte da área do 
pátio. 

Foto 8.4.6.2-77 – Planta da SABESP – Estação de 
Tratamento de Esgotos, situada a Leste da área do 
pátio. 

 
 
 Poço Cabo Quevedo 

 
Este poço se situa após a travessia da rodovia Presidente Dutra, a norte da mesma, próximo à 
confluência da Rua Cabo Luis Gomes de Quevedo, numa região com usos do solo bastante 
variados. 
 
Junto à área do poço, há o predomínio de usos industriais, seguido por atividades de comércio e 
serviços, afastando-se da rodovia Pres. Dutra e seguindo a Noroeste, junto ao traçado previsto 
para esta Linha 15 - Branca, observam-se extensas áreas de uso residencial horizontal, nas 
quais alguns comércios isolados se inserem espaçadamente. 
 
As Fotos 8.4.6.2-78 e 8.4.6.2-79 apresentadas na sequência ilustram estas informações. 
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Foto 8.4.6.2-78 – Áreas Industriais ocupando 
extensas porções ao norte e nordeste da área 
prevista para este poço. 

Foto 8.4.6.2-79 – Na medida em que se distancia da 
Rod. Pres. Dutra, adentrando-se para o bairro de Vila 
Maria, os usos industriais vão sendo substituídos 
pelos comerciais, serviços e residenciais 
horizontais. 

 
 
 Estação Dutra 
 

Esta estação se localiza no entroncamento da Avenida Conceição, Rua Soldado Alcebíades 
Bobadilha da Cunha, Al. Osmar Cortes Claro e Alcides de Oliveira, próximo à divisa de 
município de São Paulo e Guarulhos, contudo, totalmente inserida no primeiro.  
 
O entorno, na Av. Conceição, apresenta comércio de interesse local de pequeno porte, assim 
como nas principais vias desta localidade; adentrando-se para as ruas transversais, já se 
observa a predominante ocupação residencial horizontal, há também usos industriais e de 
serviços, dispersos e entremeados às ocupações habitacionais. 
 
Ainda na AID, porém distanciando-se um pouco mais da área de implantação da estação, 
observa-se a presença de equipamentos sociais e de serviços (ver no Volume IV – ANEXOS 
Produtos Cartográficos - o mapa dos “Equipamentos Sociais” - MSE-BRA-14), para o 
atendimento da população local e regional, assim, tem-se o Clube Municipal Tomaz Mazoni a 
Oeste da área e a Praça Santa Luiza de Marsilac a Norte, onde há um campo de futebol e área 
para caminhada e corrida. 
 
Por fim, destaca-se que a área industrial mencionada anteriormente para o poço Cabo Quevedo, 
segue continuamente a Norte, até encontrar a circunvizinhança da área de implantação desta 
futura estação. 
 
As fotos 8.4.6.2-80 a 8.4.6.2-83 representam a ocupação observada nesta AID. 
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Foto 8.4.6.2-80 – Área de predomínio residencial a 
noroeste do local de implantação da estação Dutra. 

Foto 8.4.6.2-81 – Campo de futebol e área para 
caminhada, equipamentos sociais – Praça Santa 
Luiza de Marsilac, ao norte da AID. 

Foto 8.4.6.2-82 – Área de predomínio residencial a 
Leste do local de implantação desta estação. 

Foto 8.4.6.2-83 – Clube Municipal Tomaz Mazoni, a 
Oeste da área da futura estação. 

 
 
 Poço João de Oliveira 

 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na praça de mesmo nome, próximo à 
esquina da Rua Natal Martinetto e Av. Conceição, cuja ocupação de entorno é 
predominantemente residencial horizontal, contudo, contiguamente à área de implantação desta 
estrutura, merecem destaque, as atividades comerciais e de serviços. A Foto 8.4.6.2-84 a seguir 
representa parte do entorno deste poço, caracterizando sua AID. 
 

Foto 8.4.6.2-84 – Ocupações Comerciais em 
destaque, contiguamente a área do poço. 
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A Tabela 8.4.6.2-1 apresentada a seguir demonstra a área de cada classe de uso do solo em 
valores relativos sobre a área total da AID, possibilitando identificar as principais categorias de 
ocupação encontradas atualmente nesta localidade, de forma que esta quantificação, a partir de 
polígonos passíveis de representação, proporciona o melhor entendimento da região, no 
momento da elaboração deste estudo. Conforme os dados apresentados na tabela supracitada, 
o uso predominantemente residencial horizontal é o que apresenta maior quantitativo de área, 
correspondendo a 6.440.408,34 m2, seguido do uso misto com 9.148.667,46 m2 e do uso 
predominante comercial/serviços com 3.094.619,14 m2. Por outro lado, as classes menos 
representativas em termos de áreas são: conjunto habitacional, especial e área em ocupação ou 
desocupada.  
 

Tabela 8.4.6.2-1 
Classes de Uso do solo em percentuais sobre o total da AID 

 

Classes de Usos Uso e Ocupação do Solo Área (m²) 

Uso Predominante 
Residencial 

Residencial Horizontal 6.440.408,34

Residencial Vertical 346.136,43

Misto Vertical Horizontal 122.207,27

Conjunto Habitacional 64.977,89

Habitação Precária ou Favela 249.194,45

Área em Ocupação ou Desocupada 98.280,16

Uso Predominante 
Comercial / Serviços 

Comércio e Serviços 3.094.619,14

Uso Predominante 
Industrial 

Indústria 1.747.957,12

Mineração Mineração 119.450,33

Uso Misto Uso Residencial, Comercial e Industrial 9.148.667,46

Equipamentos sociais, 
de serviços e 
infraestrutura 

Educação, Saúde, Esporte, Lazer e Cultura 1.737.189,48

Infraestrutura 634.281,45

Especial 65.214,60

Praça e Área Verde Urbana 1.091.887,18

Usos não Urbanos 
Campo Antrópico 152.836,48

Sítio ou Chácara Agrícola 151.937,63

 
O “Mapa do Uso e Ocupação do Solo na AID” (MSE-BRA-12), consolidado no Volume IV – 
ANEXOS (Produtos Cartográficos), permite a visualização de forma espacializada das 
categorias de uso apresentadas anteriormente e contribui para um melhor entendimento da área 
de entorno deste empreendimento, de uma maneira mais ampla. 
 
Complementarmente, foi elaborado sobre imagem aérea o “Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
na ADA” (MSE-BRA-13), na escala 1:5.000 e articulado em 5 folhas conforme apresentado 
também no Volume IV – ANEXOS (Produtos Cartográficos), de tal forma permitir uma 
visualização mais detalhada sobretudo, do entorno imediato das estações, poços de ventilação e 
saída de emergência, bem como do pátio de estacionamento e manutenção de trens. 
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“Equipamentos Sociais” (MSE-BRA-14) 
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8.4.7)  Zoneamento / Ordenamento Urbanístico 
 
8.4.7.1) Área de Influência Indireta - AII 
 
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE), aprovado em 2002 por meio da 
Lei Municipal n. 13.430/02, teve como base legal principal a regulamentação da política urbana 
em nível federal a partir da aprovação da Lei Federal n. 10.257/01, conhecida como Estatuto das 
Cidades.  
 
Este caráter inovador trazido pelo Estatuto das Cidades se reflete na estrutura do PDE, de forma 
que o mesmo define apenas princípios da política urbana, considerados estratégicos, sendo que 
o desdobramento dos parâmetros e instrumentos urbanos é realizado por meio dos chamados 
Planos Regionais Estratégicos (PRE), desenvolvidos no âmbito de cada subprefeitura. 
 
Na AII considerada no presente estudo predominam as Zonas Mistas de Alta Densidade em 
toda a faixa que vai do centro da cidade até a altura de Parque São Lucas, Aricanduva e São 
Mateus, delimitadas pelas avenidas Luis Ignácio Anhaia Mello ao sul e avenida Aricanduva ao 
norte. Nas demais porções a leste da Penha a predominância é de Zonas Mistas de Média 
Densidade. 
 
Ao longo da avenida Anhaia Mello, desde a faixa ferroviária, a oeste, até São Mateus, a leste, há 
Zona de Centralidade Polar contínua, em ambas as margens da avenida. Outra Zona de 
Centralidade Polar contínua comparece ao longo da avenida Radial Leste até a partir de onde 
há Zonas Mistas de Média Densidade entremeadas de Zonas de Centralidade Polar ao longo 
das avenidas Amador Bueno e São Miguel. Outras Zonas de Centralidade Polar comparecem na 
AII, em pontos esparsos ao longo das avenidas Aricanduva, Vereador Abel Ferreira, Dr. Eduardo 
Cotching e Cons. Carrão. 
 
Algumas Zonas Predominantemente Industriais comparecem espacialmente ao norte da faixa da 
CPTM, do Belenzinho ao Parque São Jorge e ao longo da Marginal Tietê. Ao sul da AII, também 
há zonas industriais nas imediações da faixa da CPTM. 
  
No Brás assim como no Belém, Belenzinho e Mooca há grandes áreas que constituem Zonas 
Especiais de Interesse Social - ZEIS, destinadas a habitações e equipamentos para populações 
de baixa renda, objetivando adensar áreas mais centrais que estão perdendo população. 
Também no entorno da Penha e Tiquatira ao norte, e ao sul, em São Mateus, há grandes glebas 
com esse tipo de zoneamento.  
 
Não há em toda a AII Zonas Exclusivamente Residenciais, a não ser pequena nucleação ao sul 
da avenida Anhaia Mello, na Vila Prudente. Também em termos de parques e áreas verdes 
municipais, a AII tem alguns espaços pequenos espraiados pela área, à maioria constituindo 
propostas ainda não implantadas, tais como os Parques Lineares ao longo das principais 
avenidas, como Anhaia Mello e Aricanduva. 
 
Cabe informar, também, que o tema “zoneamento” será mais detalhado quando abordado na 
AID – Área de Influência Direta, incluindo a apresentação do correspondente mapa temático que 
irá ilustrar o zoneamento dos municípios de São Paulo e Guarulhos, nas porções territoriais 
compreendidas em tal área de influência. 
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 Centralidades Lineares e Polares de Comércio e Serviços 
 
O Plano Diretor Estratégico do MSP identificou as centralidades polares e lineares existentes na 
cidade; ou seja, aquelas áreas onde se concentram comércio e serviços de atendimento 
metropolitano, municipal e regional, e também definiu aquelas a dinamizar e qualificar. 
 
O Quadro 8.4.7.1-1 registra as centralidades polares e lineares na AII e suas políticas de 
incentivos. 
 

Quadro 8.4.7.1-1 
Centralidades lineares e polares na AII 

 

Subpre-
feituras 

Centralidades 
Polares 

Centralidades 
Lineares 

Existentes 
A qualificar
Curto Prazo 

A qualificar
Médio Prazo 

Existentes A dinamizar 

Mooca 

Belém Mooca 

Largo da Concórdia e 
São José do Belém 
Entorno Rua da 
Mooca / av. Paes de 
Barros 

Av. Paes de 
Barros 

Av. Alcântara 
Machado / Conde 
Frontin 

Brás    Rua do Gasômetro 
Tatuapé    Av. Celso Garcia 

Água Rasa  
Largo Santa Clara 

 
Av. Adutora Rio 
Claro/Sapopemba Largo Água Rasa 

Anália Franco  
Av. Ver. Abel Ferreira 
/ Eduardo Cotching 

 
Av. Ver. Abel 
Ferreira/Edusrdo 
Cotching 

Penha 
 

 
Vila Matilde   
Artur Alvim   

Penha   
Av. Cel. Rodovalho / 
Bueno da Veiga 

Cangaiba  Tiquatira   

Vila 
Prudente/ 
Sapopemba 

 
Vila Prudente  

Rua do Oratório 
Rua do Orfanato 

Av. Anhaia Mello 
Av. Vila Ema 

Sapopemba    
São Lucas    

Ermelino 
Matarazzo 

Ponte Rasa     

Itaquera Cidade Líder     

São Mateus São Mateus     

Aricanduva 

Carrão  
Av. Conselheiro 
Carrão 

 
Av. Conselheiro 
Carrão 

Aricanduva    Av. Aricanduva 

Vila Formosa  Av. Eduardo Cotching  
Av. Eduardo 
Cotching 

 Incidência direta da Linha 15    
Fonte: Plano Diretor Estratégico do MSP 

 
 
Verifica-se que a AII incide em 17 das centralidades polares e lineares a qualificar e dinamizar, 
podendo contribuir para esse fortalecimento, tanto pela disponibilização de transporte coletivo de 
qualidade como por imprimir melhoria urbana a esses corredores e polos. 
 
 Áreas de Operações e Intervenções Urbanas 

 
O Plano Diretor de São Paulo define, também, perímetros para a implantação de Operações 
Urbanas sendo que para estes perímetros são desenvolvidos planos urbanísticos, onde são 
previstas diversas intervenções estruturais, o adensamento populacional e geralmente a 
alteração de uso. 
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Todo este processo é desenvolvido pelo poder público, em conjunto com moradores, usuários e 
investidores, fará transformações urbanas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, 
utilizando, entre outros, o instrumento dos CEPACs - Certificados de Potencial Adicional de 
Construção. 
 
Na AII da Linha 15 – Branca incidem quatro perímetros de operações urbanas, a saber: (i) 
Amador Bueno; (ii) Celso Garcia; (iii) Carandiru – Vila Maria e (iv) Mooca - Vila Carioca. Destas, 
a Operação Urbana Mooca – Vila Carioca encontra-se em processo de finalização do Plano 
Urbanístico e início da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, as demais neste momento 
estão apenas planejadas. 
 
A correspondente espacialização dos perímetros dessas quatro Operações Urbanas é mostrada, 
a seguir, no mapa das “Operações e Áreas de Intervenções Urbanas na AII” (MSE-BRA-15). 
 
O PDE também define áreas de intervenção urbana (AIU), onde são aplicados instrumentos de 
política urbana que concedem estímulos aos proprietários e investidores objetivando a 
implantação de programas habitacionais de interesse social, parques lineares, áreas verdes, 
melhoramentos viários.  
 
Importante mencionar que através do mapa das “Operações e Áreas de Intervenções Urbanas 
na AII” (MSE-BRA-15) é possível se observar e identificar a interface destas AIUs com a Linha 
15 – Branca, nas estações Vila Prudente, Água Rasa e Aricanduva. O referido mapa ainda 
registra a localização das Operações Urbanas e AIUs na AII, onde se destacam como incidentes 
no traçado da Linha 15: 
 
 Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba – Ao longo das avenidas Anhaia Mello, Salim 

Farah Maluf e Vila Ema e rua do Orfanato; 
 
 Subprefeitura da Mooca – Ao longo da av. Sapopemba 

 
 Subprefeitura de Aricanduva – Ao longo da av. Aricanduva. 

 
 Subprefeitura da Penha – No bolsão entre a Marginal Tietê e linha da CPTM e ao longo 

da av. Gov. Carvalho Pinto. 
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INSERIR 
 
“Operações e Áreas de Intervenções Urbanas na AII” (MSE-BRA-15). 
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8.4.7.2) Área de Influência Direta - AID 
 
A formulação do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo se deu na esteira das inovações 
previstas pela Lei Federal 10.257/01 – Estatuto das Cidades. Este caráter inovador também 
esteve presente na estrutura do plano, que define apenas princípios da política urbana 
considerados estratégicos, sendo que o desdobramento dos parâmetros e instrumentos urbanos 
é realizado por meio dos Planos Regionais Estratégicos (PREs), desenvolvidos no âmbito de 
cada subprefeitura. O PDE entende que grande parte da cidade é formada por usos mistos e 
que as variações caso a caso devem ser absorvidas pelos PREs.  
 
Os PREs, aprovados em 2004 e desde então vigentes, criaram mecanismos inovadores no que 
diz respeito, entre outros, (i) à identificação de zonas mistas, regularizando uma ocupação 
existente na cidade onde os usos residenciais e não residenciais se misturam; (ii) ao “solo 
criado”, ou seja, potencial construtivo acima dos coeficientes básicos de ocupação dos lotes, 
que podem ser adquiridos mediante aprovação da Prefeitura e cujos recursos são aplicados em 
melhorias urbanas; (iii) a criação de Operações Urbanas Consorciadas, onde o poder público em 
parceria com o setor privado, imprime transformações em áreas da cidade.  
 
Esses mecanismos estão articulados ao zoneamento definido por esses Planos e Leis 
correspondentes, cuja caracterização no entorno das estações da Linha 15, foi estabelecido nos 
PREs das Subprefeituras Sapopemba/Vila Prudente, Mooca, Aricanduva/Vila Formosa, Penha, 
Vila Maria/Vila Guilherme e prefeitura de Guarulhos. 
 
A seguir será apresentado o zoneamento no entorno de cada estação prevista para esta Linha 
15 - Branca.  
 
 Estação Vila Prudente 

 
Esta estação já está implantada e em operação na Linha 2 – Verde, a partir da qual haverá a 
integração com esta Linha 15 – Branca, sendo que sua localização se dá em território englobado 
pela subprefeitura Sapopemba/Vila Prudente. 
 
A partir da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, que 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 o entorno desta estação é marcado predominantemente, pelo seguinte 
zoneamento: Zona de Centralidade Polar A e b (ZCPa, ZCPb). 
 
Zonas centralidade polar - ZCP: as porções do território da zona mista destinadas à localização 
de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, caracterizadas pela 
coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com predominância de usos 
não residenciais, classificadas como: 
 
a) ZCPa: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico 
igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5; 
 
b) ZCPb: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico 
igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 4,0. 
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 Estação Orfanato 
 
A estação situa-se em área compreendida pela Subprefeitura de Vila Prudente / Sapopemba, 
distrito de Vila Prudente, no limite entre ela e a Subprefeitura da Mooca (distrito de Água Rasa), 
limite este constituído pelas Av. Vila Ema e Rua do Oratório.  
 
No lado de Vila Prudente, o PRE define todo o entorno como Zona de Centralidade Polar b 
(ZCP-b), onde o coeficiente de aproveitamento básico é 2 e o máximo 3. Nessa área coexistem 
usos residenciais e não residenciais, com potencial para abrigar maior diversidade e intensidade 
de usos não residenciais que configurem um subcentro regional. 
 
No lado da Mooca, a área lindeira é Zona Mista de Alta Densidade (ZM-3a), com coexistência de 
usos residenciais, não residenciais e industriais, com coeficiente de aproveitamento mínimo de 1 
e máximo de 2,5.  
 
 Estação Água Rasa 

 
Localizada em uma região com ocupações urbanas formada entre a Av. Sapopemba e a Av. 
Adutora do Rio Claro, esta estação situa-se em território administrado pela Subprefeitura da 
Mooca, distrito de Água Rasa, em Zona de Centralidade Polar (ZCP-b), de densidades 
demográficas e construtivas altas, que se estende às quadras adjacentes ao sul, com 
coeficientes de aproveitamento básico de 2 e máximo de 4.  
 
O lado norte dessas avenidas é Zona Mista de Alta Densidade, com uma estreita faixa adjacente 
como ZM-3b (coef. de aproveitamento básico de 2 e máximo de 3) e mais ao norte uma extensa 
ZM-3a (coef. de aproveitamento básico de 1 e máximo de 2,5).  
 
As duas zonas privilegiam usos não residenciais, aproveitando as infraestruturas existentes e 
nelas é permitido o instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
 
Sobrepõe-se às zonas mistas, uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-3), no lado norte da 
estação, na Vila Diva, onde há interesse na recuperação urbana de ocupações subutilizadas, em 
área dotada de infraestrutura, com a produção de habitações sociais seja por habitações de 
interesse social (HIS) ou popular (HMP). A implementação desta ZEIS seria importante para a 
manutenção da população de baixa renda no entorno desta estação da Linha 15 - Branca. 
 
 Estação Anália Franco 

 
A Estação Anália Franco está localizada no território pertencente a Subprefeitura de Aricanduva, 
distrito de Vila Formosa, no limite com a Subprefeitura da Mooca, distrito de Água Rasa, limite 
esse constituído pela Av. Ver. Abel Ferreira. Situada em quadra entre as avenidas Ver. Abel 
Ferreira e Regente Feijó, esta estação está no limite entre uma Zona de Centralidade Polar 
(ZCP-a) ao norte (Aricanduva), com coeficiente de aproveitamento básico de 1 e máximo de 2,5, 
e uma Zona Mista de Alta Densidade (ZM-3a) ao sul (Mooca), com os mesmos coeficientes de 
aproveitamento da anterior. 
 
Do lado norte, a ZCP-a abriga um Shopping Center e vários condomínios verticais recentes, de 
alto padrão. Todo o entorno da ZCP-a é Zona Mista de Alta Densidade (ZM-3a), que abriga 
grandes equipamentos, como a Universidade Cruzeiro do Sul, o Hospital da AMIL e o Parque do 
antigo CERET, e ocupações verticais de alto padrão em meio a usos residenciais horizontais de 
média densidade, que demonstram uma transformação urbana local; o coeficiente de 
aproveitamento básico é de 1 e máximo de 2,5.  
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Do lado sul, na Mooca, todo o setor é ZM-3a, que permite ocupação densa e onde já despontam 
edifícios verticais esparsos.  
 
As duas zonas privilegiam usos não residenciais, aproveitando as infraestruturas existentes e 
nelas é permitido o instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
 
 Estação Vila Formosa 

 
Esta estação situa-se em área pertencente ao território da Subprefeitura de Aricanduva, distrito 
de Vila Formosa, na Av. Eduardo Cotching, adjacente à Praça Santo Atanásio. Embora situada 
em uma Zona Mista de Alta Densidade (ZM-3a), com coeficiente de aproveitamento básico de 1 
e máximo de 2,5 – ela é adjacente, a leste, a uma Zona de Centralidade Polar (ZCPa) com os 
mesmos coeficientes de aproveitamento. Valem, portanto, os mesmos parâmetros urbanos que 
na estação anterior e também a Outorga Onerosa do Direito de Construir em ambas as zonas. 
Em meio a usos residenciais horizontais de média densidade já despontam vários edifícios 
verticais, especialmente nas imediações da praça.  
 
 Estação Guilherme Giorgi 

 
Situada em área territorial da Subprefeitura de Aricanduva, distrito de Carrão, esta estação será 
implantada na avenida homônima, próximo confluência da Rua Atlântica, seu entorno é 
predominantemente classificado como Zona Mista de Alta Densidade (ZM-3a), cujo coeficiente 
de aproveitamento básico é de 1 e máximo de 2,5, embora se verifique também,  uma Zona 
Mista de Alta Densidade (ZM-3b), com coeficiente de aproveitamento básico de 2 e máximo de 
2,5. Em ambas as zonas são aplicáveis a Outorga Onerosa do Direito de Construir e observam-
se esparsos edifícios verticais recentes, demonstrando a transformação no entorno. 
 
Há também, junto à Estação Guilherme Giorgi, um polígono isolado classificado como Zona 
Industrial, de antiga tecelagem, hoje ocupada por usos institucionais (campus universitário). 
 
 Estação Nova Manchester 

 
A Estação Nova Manchester se localiza junto às avenidas Conselheiro Carrão e Guilherme 
Giorgi, em território pertencente à Subprefeitura de Aricanduva. No entorno desta estação o uso 
do solo é constituído de Zona Mista de Alta Densidade, ZM-3b (coeficiente de aproveitamento 
mínimo igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 2,5) e ZM-3a 
(coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 
até o limite de 2,5).  
 
As duas zonas privilegiam usos não residenciais, aproveitando as infraestruturas existentes e 
nelas é permitido o instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
 
 Estação Aricanduva 

 
Esta estação situa-se no limite territorial de atuação de duas Subprefeituras, a de Aricanduva, 
distrito Carrão, ao Sul e Subprefeitura da Penha, distrito de Vila Matilde, ao Norte. Situada junto 
à Av. Aricanduva e à Praça Gen. João Francisco, esta estação está contida em Zona Mista de 
Média Densidade (ZM-2) ao Sul da Av. Aricanduva, que admite coeficiente de aproveitamento 
básico de 1 e máximo de 2. Nela é permitido o instrumento de Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. O entorno é dominado por usos mistos horizontais, destacando-se alguns 
condomínios e edifícios recentes, demonstrando que o entorno está em transformação.  
 
Já a porção a norte da estação enquadra-se em ZM-1 – Zona Mista de Baixa Densidade, na 
qual o coeficiente de aproveitamento é de 0,20 mínimo e 1,0 máximo. 
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 Estação Penha 

 
A Estação Penha situa-se na área administrativa da Subprefeitura da Penha, distrito homônimo, 
em zonas de média densidade ao longo da Av. Conde de Frontin que limita a larga faixa de 
domínio da CPTM e do Metrô, além de um piscinão e viadutos de transposição da linha férrea, 
da Av. Conde de Frontin ao sul para a Av. Alvinópolis ao norte. Há assim uma fragmentação 
urbana nesse trecho, entre as margens norte e sul, em cerca de 1,8km, dificultando a 
conformação de um centro comercial e de serviços no entorno e seu adensamento.  
 
A nova estação, ao incorporar a travessia entre essas avenidas, interligando-as, assim como as 
estações da Linha 11 da CPTM, da Linha 3 do Metrô e o Terminal na margem norte, 
estabelecerá uma conexão urbana onde haverá pressões para transformações urbanas no 
entorno. 
  
A estação situa-se numa Zona Mista de Média Densidade (ZM-2), com coeficiente de 
aproveitamento básico de 1 e máximo de 2. Nela é permitido o instrumento de Outorga Onerosa 
do Direito de Construir. No entorno já se iniciou um processo de verticalização, com edifícios 
isolados e condomínios fechados.  
 
Ao Norte desta estação, verificam-se também porções territoriais englobadas pelo uso ZM-1 – 
Zona Mista de Baixa Densidade, na qual o coeficiente de aproveitamento é de 0,20 mínimo e 1,0 
máximo. 
 
 Estação Penha de França 

 
Esta estação situa-se em uma Zona de Centralidade Polar (ZCP-b1), com incentivos ao 
adensamento e verticalização (coeficiente de aproveitamento básico de 2 e máximo de 2,5), e 
ainda em uma Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC), destinada à preservação do 
entorno histórico da Basílica Nossa Senhora da Penha, que tem os mesmos coeficientes de 
aproveitamento. Situada no divisor de águas que acompanha a Av. Amador Bueno da Veiga, 
esta área caracteriza-se pelo loteamento antigo, com testadas pequenas e profundidades 
maiores e arruamentos estreitos.  
 
Associado a declividades acentuadas de muitas ruas, trata-se de área cujas transformações se 
darão com alguma dificuldade, em função da necessidade de remembramentos / 
desmembramentos de lotes e exigências quanto ao patrimônio cultural, dificultando a utilização 
do instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir.  
 
 Estação Tiquatira 

 
A estação está contida na porção territorial da Subprefeitura da Penha, distrito homônimo, tendo 
como referências, a Linha 12 da CPTM e a Av. Gabriela Mistral. Seu entorno é marcado pela 
presença de zoneamentos distintos: Zona de Centralidade Polar (ZCPa), que se estende desde 
o viaduto Imigrante Nordestino ao norte até o viaduto Alberto Badra (Av. Aricanduva) ao sul, 
entre a Linha 12 da CPTM e a Marginal Tietê. Há parcelas ocupadas com o projeto Cingapura / 
Chaparral, onde há diversas ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). 
 
A consolidação desta ZEIS, onde há um aglomerado de habitações precárias e o conjunto 
habitacional Chaparral, será importante para a manutenção da população de baixa renda no 
entorno da Linha 15. Há interesse na recuperação urbana de ocupações subnormais existentes, 
em área que será dotada de infraestrutura privilegiada do futuro Complexo Multimodal Celso 
Garcia, com a produção de habitações sociais, seja por habitações de interesse social (HIS) ou 
popular (HMP).  
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Um terceiro tipo de zoneamento verificado neste entorno se refere a Zona Mista de Média 
Densidade (ZM-2), com coeficiente de aproveitamento básico de 1 e máximo de 2. 
 
 Estação Paulo Freire 

 
Esta estação, embora esteja localizada inteiramente no município de São Paulo, encontra-se 
próximo à divisa do município de Guarulhos. Na porção territorial de São Paulo, a AID encontra-
se nos limites de atuação da Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme e em Guarulhos, nos 
limites administrativos desta municipalidade. 
 
Situada junto à marginal do rio Tietê, o entorno desta estação abriga usos diversificados do solo 
e o zoneamento, no município de São Paulo compreende Zona Mista de Alta Densidade, ZM-3b 
(coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo de 4,0), ZM-3a 
(coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 
até o limite de 2,5) e Zona Mista de Média Densidade (ZM-2), que admite coeficiente de 
aproveitamento básico de 1 e máximo de 1,5, assim como, ZPI – Zona Predominantemente 
Industrial. 
 
Na AID, ao Norte da estação, nas porções territoriais pertencentes à municipalidade de 
Guarulhos, observa-se que o zoneamento é classificado como ZM-A (Zona de Uso Misto A), Lei 
nº 6.253, de 24 de maio de 2007, que dispõe sobre o Uso, a Ocupação e o Parcelamento do 
Solo no Município de Guarulhos, em seu Art. 28 - define as Zonas Mistas - ZM como aquelas 
que “correspondem às áreas da cidade onde se pretende estimular a diversificação de usos com 
predominância residencial” - ZM-A: corresponde às áreas da cidade inseridas na Macrozona de 
Urbanização Consolidada e em parte da Macrozona de Dinamização Econômica e Urbana, nas 
quais se pretende estimular a diversificação de usos, permitindo-se maior densidade construtiva. 
 
 Estação Dutra 

 
A estação se localiza inteiramente no município de São Paulo, embora sua AID englobe porções 
do município de Guarulhos. Na porção territorial de São Paulo, a AID encontra-se nos limites de 
atuação da Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme e em Guarulhos, nos limites 
administrativos desta municipalidade. 
 
Situada após a travessia da Rodovia Presidente Dutra, no extremo norte do traçado previsto, o 
entorno desta estação abriga dois usos distintos no município de São Paulo, compreendendo a  
Zona Mista de Alta Densidade, ZM-3a (coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,20, 
básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5) e ZPI – Zona 
Predominantemente Industrial. 
 
Na AID, a Leste da estação, nas porções territoriais pertencentes à municipalidade de 
Guarulhos, o zoneamento é o mesmo apresentado para a estação anterior, ou seja, enquadra-
se como ZM-A (Zona de Uso Misto A), correspondendo às áreas da cidade inseridas na 
Macrozona de Urbanização Consolidada e em parte da Macrozona de Dinamização Econômica 
e Urbana, nas quais se pretende estimular a diversificação de usos, permitindo-se maior 
densidade construtiva. 
 
O mapa do “Zoneamento Urbano da AID” (MSE-BRA-16), apresentado no Volume IV – 
ANEXOS (Produtos Cartográficos), mostra o zoneamento existente na AID deste 
empreendimento, ao longo da Linha 15 – Branca, em grande medida, localizado no município de 
São Paulo, com um trecho a Nordeste da AID, pertencente à municipalidade de Guarulhos. 
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INSERIR: 
 
“Zoneamento Urbano da AID” (MSE-BRA-16) 
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO: 
10/09/2012 

Folha: 
              578 

APROVAÇÃO: 
                   ....... / ....... / ............  

VERIFICAÇÃO: 
                  ....... / ....... / ............ 

REVISÃO:   
                    B 

 

8.4.8)  Dinâmica Econômica 
 
8.4.8.1) Área de Influência Indireta 
 
A dinâmica econômica na AII é apreendida pela movimentação dos empregos totais e setoriais. 
Os empregos na AII em 2007, registrados na Tabela 8.4.8.1-1, representam 9,8% dos empregos 
da RMSP (mesma participação que a população), sendo que 16,6% dos empregos estão na 
área central (que participa com 5,2% da população), 23,1% dos empregos na área pericentral 
(que contém 12,1% da população), 40,1% dos empregos na área intermediária (que contém 
43,7% da população) e 20,1% dos empregos na área periférica (que abriga 39,0% da 
população).  
 
Verifica-se assim a necessidade de mobilidade da população em busca de empregos. Dos 
empregos totais, 82% estão no setor terciário e os restantes 18% no setor secundário. Os 
empregos no setor secundário na área representam 10% do total da RMSP, e no setor terciário 
a participação é de 9,7%. 
 

Tabela 8.4.8.1-1 
Empregos Totais e Setoriais na AII – 2007 

 
Áreas / Distritos Total Secundário Terciário 
Belém  62.769 13.535 49.234 
Brás  8.113 1.254 6.859 
Mooca  76.697 20.380 56.212 
Área Central 147.578 35.169 112.305 
Água Rasa  49.268 9.007 40.166 
Tatuapé 98.414 11.945 85.932 
Vila Maria  34.608 8.498 26.111 
Vila Prudente  21.491 4.206 17.285 
Área Pericentral 203.781 33.656 169.494 
Guarulhos 112.909 18.382 94.527 
Cangaíba  30.519 6.224 24.295 
Carrão  43.653 9.834 33.819 
Penha  60.919 7.195 53.724 
São Lucas  29.775 6.319 23.456 
Vila Formosa  35.683 5.423 30.260 
Vila Matilde  36.414 5.751 30.663 
Área Intermediária 349.872 59.128 290.744 
Aricanduva 27.874 8.969 18.905 
Artur Alvim  12.011 854 11.156 
Cidade Líder  32.064 2.939 29.125 
Ponte Rasa  19.644 2.156 17.488 
São Mateus  38.760 6.395 32.365 
Sapopemba  54.985 7.830 47.154 
Área Periférica 185.337 29.143 156.194 
Total AII 886.568 157.096 728.736 
Total RMSP 9.065.736 1.563.348 7.479.582 
% AII na RMSP 9,8% 10,0% 9,7% 

                            Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
O mapa da “Densidade de Empregos na AII” (MSE-BRA-17) apresenta o mapeamento realizado 
par Atal tema, por zona OD. Analisando-se os empregos por nível de escolaridade na Tabela 
8.4.8.1-2 verifica-se que os maiores percentuais são dos concluintes do ensino médio – 47,9%, 
seguidos do ensino fundamental – 39,8%. Empregos com nível superior respondem apenas por 
12% e o percentual de analfabetos é ínfimo – 0,3%. Enquanto nas áreas central e pericentral os 
empregos com nível superior representam de 12% a 14%, na área periférica eles são 8,2%, ao 
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mesmo tempo em que os analfabetos alcançam 0,5%. Tatuapé destaca-se por requerer 16,6% 
dos empregos com ensino superior. 
 

Tabela 8.4.8.1-2 
Empregos por Escolaridade na AII 

 

Áreas 
Empregos por Escolaridade 

Total Analfabeto Fundamental Médio Superior
Belém  33.280 93 12.576 15.700 4.911 
Brás  40.891 85 16.887 20.522 3.397 
Mooca  208.057 794 80.342 100.612 26.309 
Subárea Central 282.228 972 109.805 136.834 34.617
Água Rasa  21.221 68 8.223 10.943 1.987 
Tatuapé 48.764 180 16.269 24.197 8.118 
Vila Maria  45.453 146 19.012 19.784 6.511 
Vila Prudente  22.889 61 8.325 11.731 2.772 
Subárea Pericentral 138.327 455 51.829 66.655 19.388
Guarulhos ND ND ND ND ND 
Cangaíba  7.057 32 3.492 2.968 565 
Carrão  18.326 39 7.930 8.471 1.886 
Penha  49.597 209 20.052 23.600 5.736 
São Lucas  17.055 36 7.507 7.860 1.652 
Vila Formosa  18.027 61 7.989 8.015 1.962 
Vila Matilde  13.586 47 6.107 5.702 1.730 
Subárea Intermediária 123.648 424 53.077 56.616 13.531
Aricanduva 16.856 42 6.874 8.768 1.172 
Artur Alvim  5.300 28 2.045 2.659 568 
Cidade Líder  9.102 88 3.608 4.749 657 
Ponte Rasa  6.602 37 3.006 3.063 496 
São Mateus  26.290 113 11.251 12.446 2.480 
Sapopemba  10.999 43 5.248 4.898 810 
Subárea Periférica 75.149 351 32.032 36.583 6.183 
Total AII (1) 619.352 2.202 246.743 296.688 73.719

                    (1) Não inclui Guarulhos 
                    Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 
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