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8.4.9)  Reivindicações Sociais 
 
A Linha 15 - Branca efetuará a ligação entre porções territoriais das zonas Leste e Sudeste do 
município de São Paulo, com o traçado previsto em distritos fortemente urbanizados, como na 
Vila Prudente, Vila Formosa e Penha.  
 
Para a execução de uma obra deste porte e com as características de uma linha metroviária há 
a necessidade por parte do Metrô, de promover desapropriações de alguns imóveis particulares, 
de modo a permitir à abertura de frentes de obra e a execução das infraestruturas necessárias à 
implantação e operação do empreendimento. Tais medidas se mostram imprescindíveis ao 
viabilizar a implantação de uma nova linha em regiões de grande contingente populacional. 
 
Embora exista sempre uma grande expectativa por parte da população local em relação à 
implantação de uma nova linha de metrô, sobretudo, neste caso em específico, com uma 
demanda por transporte público grande na Zona Leste de São Paulo e com seu principal eixo de 
transporte coletivo, a Linha 3 – Vermelha operando no limite da capacidade, há em 
contrapartida, a necessidade de proceder com essas desapropriações, ainda que o Metrô adote 
sempre a política de desapropriações mínima. 
 
Para esta situação são adotadas três linhas de ação: uma direcionada aos proprietários de 
imóveis que não residem nos mesmos; outra aos ocupantes que são também proprietários; e 
uma terceira, direcionada aos inquilinos.  
 
A fim de orientar os futuros deslocados pelas desapropriações, necessárias para a construção 
da nova linha, o Metrô adota uma programação de visitas a serem realizadas após o 
ajuizamento do processo desapropriatório, com a finalidade de prestar informações e esclarecer 
dúvidas e reivindicações dos ocupantes destes imóveis. 
 
Com o início efetivo das obras, as ações de relacionamento e atendimento à população 
continuam a ser desenvolvidas, principalmente para a população do entorno dos canteiros, para 
a população em geral e, sobretudo, para aquela afetada mais diretamente pelos transtornos no 
trânsito e transportes.  
 
É feito acompanhamento periódico das residências das áreas lindeiras que apresentem 
problemas em função da obra, registrando as reclamações dos moradores e repassando-as aos 
departamentos técnicos competentes para serem tomadas as providências cabíveis. 
 
Também é realizado o levantamento do perfil, e o cadastro das atividades econômicas e 
equipamentos urbanos nas adjacências da obra, além do cadastramento das principais 
atividades econômicas e equipamentos urbanos instalados na área de influência direta do 
empreendimento, para que se estabeleça um canal de comunicação direto com este público. 
 
São instalados postos de informação ao longo do traçado da linha em implantação com o 
objetivo de prestar atendimento direto ao público em geral, para esclarecimentos e informações 
sobre o projeto da linha e suas obras. Estes postos tem ainda a função de identificar o perfil do 
futuro usuário do trecho, auxiliando na composição de programas de comunicação específicos a 
cada segmento da população atendida pelo Metrô. O atendimento nos postos é realizado por 
monitores treinados, atendendo o público pessoalmente, por e-mail ou por telefone. 
 
Um levantamento preliminar realizado a partir de informações disponíveis junto à Prefeitura do 
Município de São Paulo, e de suas respectivas subprefeituras que concernem à área de 
influência do empreendimento (Sapopemba/Vila Prudente, Mooca, Aricanduva, Penha e Vila 
Maria/ Vila Guilherme), além da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, 
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demonstrou que existem diversas associações de bairro e entidades sociais compreendidas nas 
áreas de influência deste empreendimento, as quais poderão se manifestar durante o processo 
de licenciamento, e posteriormente, durante a fase de implantação do mesmo. 
 
Tais associações e entidades representam um universo atual, uma lista preliminar. No entanto, 
às mesmas poderão ser incorporadas novas entidades, associações ou pessoas isoladamente, 
na busca de informações acerca deste empreendimento.  
 
A seguir, portanto, segue a relação de associações e entidades sociais compreendidas nas 
áreas de influência deste empreendimento, focando-se naquelas que se encontram mais 
próximas do traçado previsto para a Linha 15 - Branca. 
 
 Associações de Bairro e Entidades Sociais adjacentes à Linha 15 - Branca 

 
 Circulo de Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente. Rua Jose Zappi, 120 – CEP 03128-

140, Vila Prudente. 
 
 Centro de Assistência Social e Promoção de Vila Alpina – CASP. Rua Maria Tavares, 

148 – CNPJ 43.430.024/0001-93. 
 
 FUNDESP - Fundação Esperança. Rua Miguel de Araujo Barreto, 246 - CEP 03227-120, 

Jd. Avelino. 
 
 Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar - Rua Jalisco, 12 - CEP: 03343-030, 

Água Rasa. 
 
 Centro Social Comunitário Padre Jose - Rua João Soares - CEP 03175-070, Água Rasa. 

 
 CRAS Vila Prudente / Sapopemba - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste - 

APOIO. CNPJ 74.087.081/0001-45 
 
 Associação de Moradores da Vila Zelina – AMOVIZA. Rua das Giestas, 966  - Vila Zelina. 

Tel.: 11-82535639 (Victor)/ 11-97323558 (Demetrio)/ 11 -91723371 (André). e-mail: 
presidente@amoviza.org.br/ victor.gers@amoviza.org.br 

 
 Sociedade Amigos de Vila Formosa - Praça Dr. Sampaio Vidal, 77 

 
 Associação Metodista de Ação Social AMAS Vila Formosa. Av. Trumain, 705 - CNPJ 

53.831.616/0001-70  
 
 Associação Madre Tereza de Calcultá, Rua Coronel Donato, 209. Vila Matilde - CNPJ: 

96.523.063/0001-00 
 
 CRAS Penha. Rua Rodovalho Junior, 676 

 
 Associação dos Moradores e Amigos da Penha de França. Rua Raul de Freitas - CEP 

03637-040. 
 
 CRAS Vila Maria - Praça Santo Eduardo, 162 - Tel.: 2207-1232 

 
 CRAS Vila Medeiros - Avenida Gustavo Adolfo, 2202 

 
 Associação Metodista de Ação Social AMAS Vila Medeiros. Rua Antonio Palmieri, 315. 

CNPJ 51.727.949/0001-29 
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 ASSORAVIM – Associação Reivindicativa e Assistencial de Vila Medeiros. Rua Ataliba 

Vieira 1034, Vila Medeiros – Tel.: 2987-2988. CNPJ 53.065.611/0001-84 
 
 Centro Comunitário do Jardim Japão. Rua Pe. Sabóia Medeiros, 1868 - CNPJ 

62.957.923/0001-93 
 
 Sociedade Amigos de Vila Sabrina - Avenida Jardim Japão, 73  - CEP 02221-000. Tel.: 

11- 2201-6739 
 
 Notícias Veiculadas sobre a Linha 15 - Branca 

 
Além da identificação destas associações e instituições que são potenciais atores sociais na 
área de abrangência do empreendimento, foram identificadas também as notícias veiculadas na 
mídia referentes à Linha 15 - Branca, conforme apresentadas nas Figuras 8.4.9-1 e 8.4.9-2. 
 
A primeira notícia (Fig. 8.4.9-1), veiculada no jornal O Estado de São Paulo do dia 09/04/2012, 
aponta justamente para a necessidade de desapropriações decorrentes das obras de 
implantação da Linha 15 – Branca. A notícia indica que existem cerca de 400 imóveis a serem 
desapropriados, e destaca o fato de o traçado percorrer desde áreas menos valorizadas, e com 
déficits de estrutura, como a região da estação projetada Tiquatira; bem como áreas mais 
valorizadas, como o entorno do Shopping Anália Franco, no bairro de mesmo nome.  
 
A notícia ainda considera a importância da estação projetada Paulo Freire, dada a sua 
proximidade com as rodovias Dutra e Fernão Dias, caracterizando-a como uma alternativa de 
acesso ao município de São Paulo através do Metrô. É também mencionado que por se tratar de 
uma linha subterrânea, os custos com desapropriações serão menores. 
 
A segunda notícia (Fig. 8.4.9-2), veiculada no jornal Folha de Vila Prudente em 13/04/2012 - 
uma publicação local do bairro de Vila Prudente e região - destaca que o Metrô afirmou aos 
moradores locais que o projeto básico da Linha 15 – Branca ainda está em desenvolvimento e 
em fase de determinação das reais áreas de desapropriação, não sendo possível assim 
identificá-las com precisão nesse momento.  
 
A notícia ainda destaca que determinados moradores e proprietários da região encontram-se 
apreensivos, em decorrência da incerteza na confirmação das áreas, embora segundo a 
reportagem, foi ressaltado pelo Metrô que as notificações de desapropriações serão 
encaminhadas aos proprietários dos imóveis somente após publicação do decreto de utilidade 
pública pelo Governo do Estado. 
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Figura 8.4.9-1 – Notícia Estado de São Paulo de 09/04/2012 
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Figura 8.4.9-2 – Notícia Folha de Vila Prudente de 13/04/2012 
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8.4.10) Imóveis Afetados / Áreas de Desapropriação 
 
A implantação das estações, dos poços de ventilação e saídas de emergência e do pátio de 
estacionamento e manutenção de trens, indispensáveis à plena execução da Linha 15 – Branca 
– Trecho Vila Prudente - Dutra acarretará na necessidade de desapropriações de alguns imóveis 
ao longo do traçado proposto. Estas desapropriações serão fundamentadas por diversas normas 
jurídicas, entre as quais se destacam o Art. 5º (Inciso XXIV) e o Art. 182º ambos da Constituição 
Federal de 1988 e, também, o Decreto-lei n. 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 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia (IBAPE) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
As desapropriações fazem parte do rol de ações comum a empreendimentos do Metrô, haja 
vista que as estruturas em superfície terão inserção em área urbana consolidada, caracterizadas 
pelo adensamento tanto demográfico, como construtivo. Em contrapartida, a implantação de 
uma nova linha produz externalidades positivas de alta relevância, sobretudo para a população 
que atualmente reside em áreas desprovidas da malha metroviária. 
 
O projeto da Linha 15 – Branca levou em consideração áreas de desapropriação com diferentes 
tipos de ocupação, desocupadas ou com ocupação incipiente, ao longo do percurso para a 
instalação dos elementos acima descritos. Vale destacar, que após o detalhamento do projeto 
de engenharia e também na fase de execução dos programas ambientais, os imóveis a serem 
desapropriados serão avaliados individualmente. 
 
8.4.10.1) Procedimentos Metodológicos 
 
A localização das áreas de desapropriação para o presente estudo de impacto ambiental foi 
disponibilizada pelo Projeto Funcional do Metrô Linha 15 – Branca / Trecho Vila Prudente – 
Dutra, de 09/12/2011, e constitui a base de informação para a localização e descrição dessas 
áreas. Cabe ainda ressaltar, que estes imóveis foram definidos em caráter preliminar, portanto 
passíveis de alteração na consolidação do projeto executivo. 
 
Os procedimentos metodológicos aqui utilizados estão baseados na análise de blocos de 
desapropriação, que consistem na caracterização de um conjunto de imóveis a serem 
desapropriados para a instalação dos equipamentos necessários à construção e operação da 
Linha 15 - Branca. Entretanto, dado que o objetivo deste EIA-RIMA é apresentar a viabilidade 
ambiental do sistema de metrô convencional para obtenção da licença ambiental prévia – LP e 
que este poderá sofrer alterações até a sua construção, 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. 

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, é considerada a segunda parte do documento que trata da 
avaliação de imóveis urbanos (NBR-14.653-2 de 2004). 

Além disso, a análise esta baseada na Norma para avaliação de imóveis urbanos e no Estudo 
de fatores de homogeneização de terrenos urbanos, ambos elaborados pelo Instituto Brasileiro 
de Perícias e Engenharia de São Paulo (IBAPE-SP, 2005). Tais documentos atendem às 
diretrizes estabelecidas pelas normas brasileiras apresentadas anteriormente e visam “atender 
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às características e peculiaridades predominantes encontradas em cidades do Estado de São 
Paulo” (IBAPE, 2005). 

Com base nestes critérios optou-se por diagnosticar os blocos de desapropriação a partir das 
Zonas de Características Homogêneas estabelecidas pelo IBAPE. Tratam-se de 11 zonas 
distribuídas em quatro grupos específicos de imóveis, os quais abarcam características comuns 
observadas nas áreas urbanas do estado de São Paulo.  
 

Quadro 8.4.10.1-1 
Zonas Características Homogêneas – IBAPE, 2005 

 
Grupo Zona 

Grupo I 
Zona de Uso Residencial 

Horizontal 

Residencial Horizontal Popular 

Residencial Horizontal Médio 

Residencial Horizontal Alto 

Grupo II 
Zona de Ocupação 

Vertical 

Incorporações Padrão Popular 

Incorporações Padrão Médio 

Incorporações Padrão Alto 

Grupo III 
Zona de Uso Comercial 

ou de serviços 

Comercial Padrão Popular 

Comercial Padrão Médio 

Comercial Padrão Alto 

Grupo IV 
Zonas Industriais 

ou Armazéns 

Industrial 

Armazéns 

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

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

 
 Residencial Horizontal de Padrão Popular: encontradas geralmente em regiões 

periféricas ou de ocupações irregulares e/ou subnormais, dotadas de pouca 
infraestrutura urbana, alta densidade de ocupação e concentração de famílias de baixa 
renda. Os lotes possuem dimensões reduzidas, em torno de 125 m², e as edificações são 
predominantes de padrão econômico, construídas sem preocupação com projeto 
arquitetônico, satisfazendo a distribuição interna básica, compostas geralmente de um ou 
dois cômodos, cozinha e banheiro, sendo predominantemente térreas e construídas com 
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estrutura simples, com a utilização predominante dos seguintes materiais: alvenaria de 
tijolos de barro, com cobertura de telhas de cimento amianto e raramente apresentando 
forros. As áreas externas apresentam-se em cimentado rústico e as fachadas raramente 
com reboco e pintura comum. No trecho correspondente à Linha 15 – Branca, 
geralmente estão associadas às áreas periféricas, afastadas dos grandes centros 
comerciais, e em terrenos vagos às margens de rios e de grandes vias de circulação. 
Este tipo de ocupação é observado, por exemplo, nos blocos 4d, 15a, 15b, 15c, 21 e 24.  
 

 Residencial Horizontal de Padrão Médio: áreas 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 250 m² e as edificações são de padrão médio, podendo ser 
térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas, caracterizadas pelos acabamentos 
econômicos, porém em alguns casos com boa qualidade. Caracteriza-se por edificações 
satisfazendo o 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 pré-moldada 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, na principal. Na área diagnosticada, este padrão encontra-se, por 
exemplo, nos blocos 2b, 3, 4b, 4d, 4c, 6, 9a, 9c, 13c, 15b, 16, e 20. 

 
 Comércio ou Serviço 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. Não 
possuem elevador e normalmente não dispõe de espaço para estacionamento. 
Geralmente dotadas de banheiros coletivos, com instalações sumárias e com aparelhos 
sanitários básicos, de modelo simples. 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. Na área de estudo este padrão encontra-se, por exemplo, 
nos blocos 3, 4d, 13a,15a e 24. 
 

 Comércio e Serviço 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 pré-
moldada 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, 
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podendo ter aplicação de pastilhas cerâmicas ou equivalentes. Na área analisada, 
observa-se este tipo de ocupação nos blocos 2a, 2b, 4a, 4c, 4d, 7d, 9b, 9c, 12, 13b, 14, 
19a, 19b, 24 e 26a. 

 
  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 5000 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 
especiais, pisos cimentados e as fachadas são normalmente pintadas a látex sobre 
emboço ou reboco. Na área da Linha 15 – Branca, os imóveis com estas características 
estão localizados nos blocos 1, 7e, 9b e 11. 

 
 Áreas de Armazéns: São identificadas pela presença de armazéns ou galpões, sem 

características industriais, podendo ser encontradas em regiões de comércio. 
Apresentam áreas médias de 500 m² por unidade e estão localizadas próximas as vias 
de grande circulação. Geralmente estão ligadas à atividade logística, comércio de 
autopeças, oficinas ou serralherias. Na ADA da Linha 15 - Branca esta ocupação se 
localiza principalmente nos blocos 4b, e 15c. 

 
 Ocupação Incipiente: imóveis com baixo aproveitamento do terreno e pequena área 

construída, utilizados principalmente para estacionamento de veículos e lava rápido, bem 
como se constituindo de áreas subutilizadas, aparentemente abandonadas e/ou sem uso 
atual, este tipo de ocupação se encontra, por exemplo, nos blocos 5, 7a, 7c, 7d, 10, 15c, 
17, 23 e 24. 

 
 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 também é bastante presente, ocorrendo, por exemplo, 
nos blocos 7b, 7c, 8, 10, 15d, 18, 22, 24, 25, 26b e 27. 

 
8.4.10.2) Área Diretamente Afetada 
 
 Caracterização dos Blocos de Desapropriação 

 
Os blocos de desapropriação apresentados neste diagnóstico estão inseridos na Área 
Diretamente Afetada – ADA da Linha 15 – Branca e foram agrupados em 27 conjuntos que, na 
realidade, correspondem às áreas necessárias à implantação das estruturas de apoio 
operacional do sistema, em especial, estações e seus respectivos acessos, poços de ventilação 
e saída de emergência e pátio de estacionamento e manutenção de trens. 
 
Os itens a seguir, portanto, apresentam a caracterização dessas propriedades, obedecendo ao 
sentido de orientação, a partir da Estação Vila Prudente (extremo Sul) em direção a Estação 
Dutra (extremo Norte do Traçado). 
 
O “Mapa das Desapropriações Previstas” (MSE-BRA-18), articulado em 9 folhas, conforme 
apresentado ao final do presente item, permite a identificação e visualização dos blocos de 
desapropriação, cuja descrição de forma individualizada é apresentada a seguir. Da mesma 
forma, o “Mapa de Uso e Ocupação do Solo na ADA” (MSE-BRA-13) / folhas 1 a 5, apresentado 
anteriormente no item 8.4.6.2, também pode servir de subsídio complementar à analise deste 
tema. 
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 Bloco 1 
 
O Bloco 1 está situado na extremidade sul da ADA, localizando-se entre as estações Vila 
Prudente e Orfanato, trata-se do local de implantação do poço de ventilação e saída de 
emergência (Poço VSE) Falchi Gianini. Este bloco de desapropriação apresenta uma área total 
de 2.404,36 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 09 e MSE-BRA-13 – Folha 05). 
 
Como referência geográfica deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas Cananéia e Falchi 
Gianini, estando localizado nesta última. Esta área apresenta-se totalmente urbanizada, de 
forma que, as ruas de entorno deste bloco são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública e telefone. A Figura 
8.4.10.2-1 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como uma área industrial e 
poderá vir a desapropriar o tipo de imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-1 apresentada a 
seguir. 
 

 
Figura 8.4.10.2-1 - Área de Desapropriação do Bloco 1 
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Foto 8.4.10.2-1: Bloco 1 – Área Industrial.

 

 Bloco 2 
 

O bloco 02 está localizado na confluência de quatro vias, são elas: rua do Orfanato, Oratório, Dr. 
Sanarelli, Cananéia e ainda muito próximo a avenida Vila Ema. Neste bloco será implantada a 
Estação Orfanato e para a análise das áreas de desapropriação o mesmo foi subdividido em 
dois sub-blocos, denominados de A e B, com 1.261,72 m² e 4.415,16 m², respectivamente (ver 
mapa MSE-BRA-18 – Folha 09 e MSE-BRA-13 – Folha 05). 
 
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos essenciais, de forma 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. 
 
Bloco 2a 
 
Este bloco situa-se na porção norte da rua do Orfanato, esquina com a rua do Oratório, dadas 
as características de ocupação, sua classificação é de imóvel comercial de padrão médio, 
abrigando uma agência bancária, encontrando-se em bom estado de conservação, a qual 
poderá vir a ser desapropriada. 
 
Bloco 2b 
 
O bloco 2b situa-se ao sul da rua do Orfanato, na esquina com a rua Dr. Sanarelli e seu limite ao 
sul, situa-se na confluência com a rua Cananéia, trata-se de um bloco com ocupações mistas, 
residencial horizontal médio e comercial padrão médio, ora com uma ocupação, ora com outra e 
em alguns dos imóveis neste bloco, coexistem os dois usos numa mesma edificação, por 
exemplo, com uma atividade comercial no térreo e moradia no andar superior.  
 
A Figura 8.4.10.2-2 apresenta uma visão geral do bloco 2. Enquanto as fotos 8.4.10.2-2 a 
8.4.10.2-5 ilustram os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a implantação 
dessas estruturas. 
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Figura 8.4.10.2-2 - Área de Desapropriação do Bloco 2 

 

 
Foto 8.4.10.2-2: Bloco 2a – Área Comercial de 
padrão médio. Fonte: Google Earth, 2012. 
 

Foto 8.4.10.2-3: Bloco 2b – Área Comercial de 
padrão médio. 

Foto 8.4.10.2-4: Bloco 2b – bloco com ocupações 
mistas, Comercial de padrão médio e residencial 
horizontal médio. 

Foto 8.4.10.2-5: Bloco 2b – Área Comercial de 
padrão médio, que agrega, em algumas edificações, 
moradias no andar superior. 
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 Bloco 3 
 
O Bloco 3 está situado entre as estações Orfanato e Água Rasa, trata-se do local de 
implantação do poço de ventilação e saída de emergência (Poço VSE) Madri. A área passível de 
desapropriação corresponde a 768,60 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 08 e MSE-BRA-13 – 
Folha 04). 
 
Como referência geográfica deste poço, destaca-se o cruzamento da rua Madri e avenida Salim 
Farah Maluf, estando o referido bloco localizado próximo a esta esquina. As ruas de entorno 
deste bloco são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede 
de água, esgoto, iluminação pública e telefone. A Figura 8.4.10.2-3 apresenta uma visão geral 
do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como área de ocupação 
residencial horizontal médio e comercial padrão popular, pois, abriga, além do uso residencial, 
também uma oficina mecânica para automóveis. Este local que poderá ser desapropriado é 
representado pela foto 8.4.10.2-6 apresentada na sequência. 
 

 
Figura 8.4.10.2-3 - Área de Desapropriação do Bloco 3 

 

Foto 8.4.10.2-6: Bloco 3 – Área de ocupação mista, a 
direita oficina mecânica de automóveis (comercial 
padrão popular) e a esquerda uso residencial 
horizontal médio. Fonte: Google Earth, 2012. 
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 Bloco 4  
 

O bloco 04 está localizado no entroncamento das vias Adutora Rio Claro, São Maximiano, 
Caxiuma e Sapopemba, tendo como limite ao norte a rua Lavínia Ribeiro e ao sul, a rua Gopiara. 
Neste bloco será implantada a Estação Água Rasa, as áreas de desapropriação foram divididas 
em quatro sub-blocos (A, B, C e D), os quais possuem área de 706,11 m², 788,21 m², 2.286,63 e 
11.560,20m² respectivamente, totalizando o bloco 4 com área de 15.341,15 m² (ver mapa MSE-
BRA-18 – Folha 08 e MSE-BRA-13 – Folha 04). 
 
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos urbanos, as ruas são pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de 
água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e telefone. 
 
Bloco 4a 
 
Este bloco situa-se na porção norte da avenida Adutora do Rio Claro, tendo como limite ao norte 
do bloco, a rua Lavínia Ribeiro, a ocupação verificada no local, permite a classificação como 
comercial padrão médio, abrigando edificações em médio estado de conservação, as quais 
poderão vir a ser desapropriadas. 
 
Bloco 4b 
 
Bloco situado na porção norte da avenida Adutora do Rio Claro, tendo como limite ao norte do 
bloco, a rua Lavínia Ribeiro. A ocupação verificada na face voltada para a primeira avenida pode 
ser enquadrada como armazém, enquanto que na face da rua Lavínia Ribeiro, nota-se a 
ocupação residencial horizontal médio, edificações que poderão vir a ser desapropriadas nesta 
localidade. 
 
Bloco 4c 
 
O bloco 4c situa-se no entroncamento das avenidas Adutora do Rio Claro e Sapopemba, trata-
se de um bloco com ocupações mistas, residencial horizontal médio e comercial padrão médio, 
mesclando os dois tipos de uso; em alguns dos imóveis neste bloco, há os dois usos numa 
mesma edificação, por exemplo, com uma atividade comercial no térreo e moradia no andar 
superior. 
 
Bloco 4d  
 
Este bloco poderá ocupar a quadra situada entre as vias São Maximiano, Itiúba, Gopiara, 
Caxiuna e Sapopemba, por se tratar de um bloco com 11.560,20m² há diversos tipos de 
ocupação presentes em seu perímetro, na face da avenida Sapopemba, a ocupação verificada 
em destaque permite a classificação como comercial de padrão popular e padrão médio, 
abrigando atividades voltadas, por exemplo, à manutenção de automóveis, encontrando-se em 
estado de conservação regular, as quais poderão vir a ser desapropriadas. 
 
Nas faces das outras vias, os usos residenciais são predominantes (horizontal médio e 
horizontal popular), dispersamente nessas vias verificou-se também, atividades comerciais 
padrão popular e médio (escritório de advocacia e oficina mecânica de automóveis, por 
exemplo), assim, dada a diversidade de usos, pode-se afirmar que este bloco possui ocupação 
mista. 
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A Figura 8.4.10.2-4, a seguir, apresenta uma visão geral do bloco 4. Enquanto as fotos 8.4.10.2-
7 a 8.4.10.2-14 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação dessas estruturas. 
 

 
Figura 8.4.10.2-4 - Área de Desapropriação do Bloco 4 

 
 

Foto 8.4.10.2-7: Bloco 4a – área comercial padrão 
médio, face voltada para a av. Adutora do Rio Claro. 
Fonte: Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-8: Bloco 4b – área ocupada por 
armazém,face voltada para a av. Adutora do Rio 
Claro. Fonte: Google Earth, 2012. 
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Foto 8.4.10.2-9: Bloco 4c – bloco com ocupações 
mistas, comercial de padrão médio nesta 
representação, entroncamento av. Adutora Rio Claro 
e Sapopemba. 
 

Foto 8.4.10.2-10: Bloco 4c – área residencial 
horizontal de padrão médio no mesmo bloco, face da 
av. Adutora Rio Claro. 

Foto 8.4.10.2-11: Bloco 4c – bloco com ocupações 
mistas, nesta face da Av. Sapopemba verificam-se 
imóveis com atividades comercias no andar inferior 
e moradias no superior. Fonte: Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-12: Bloco 4d – área comercial de 
padrão popular, direcionada a manutenção de 
automóveis, av. Sapopemba. 

 

Foto 8.4.10.2-13: Bloco 4d – nesta representação, a 
esquerda rua Itiúba, a direita, rua Gopiara, 
predomínio de ocupações residenciais horizontal 
padrão médio e padrão popular. Fonte: Google 
Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-14: Bloco 4d – área com ocupação 
horizontal padrão médio, rua Caxiuna. Fonte: 
Google Earth, 2012. 

 



 

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: 
              597 

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

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

REVISÃO:   
                    B 

 

 Bloco 5 
 
O Bloco 5, ainda situado na porção sul do traçado da Linha 15 – Branca, localiza-se entre as 
estações Água Rasa e Anália Franco, trata-se do local de implantação do Poço Engenheiro 
Cestari e a área de desapropriação possui 612,87 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 07 e 
MSE-BRA-13 – Folha 04). 
 
Como referência geográfica da localização deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas 
Plácido de Castro e Engenheiro Cestari. As ruas de entorno deste bloco são pavimentadas, 
constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação 
pública, energia elétrica e telefone. A Figura 8.4.10.2-5 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, pode ser classificado como uma área de 
ocupação incipiente, abrigando um estacionamento, aparentemente desativado, visto que no 
trabalho de campo, em horário comercial, o mesmo encontrava-se fechado. A foto 8.4.10.2-15 
apresentada na sequência representa o imóvel que poderá vir a ser desapropriado para a 
implantação desta estrutura. 
 

 
Figura 8.4.10.2-5 - Área de Desapropriação do Bloco 5  

 

 
Foto 8.4.10.2-15: Bloco 5 – Área de ocupação 
incipiente. 
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 Bloco 6 
 
O Bloco 6 situa-se, assim como o bloco anterior, entre as estações Água Rasa e Anália Franco, 
trata-se do local de implantação do Poço Capitão, com área de desapropriação possuindo 
637,33 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 07 e MSE-BRA-13 – Folha 04). 
 
Como referência geográfica da localização deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas 
Engenheiro Cestari e Capitão Ferraiuolo. As ruas de entorno deste bloco são pavimentadas, 
constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação 
pública, energia elétrica e telefone. A Figura 8.4.10.2-6 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como uma área residencial 
horizontal médio. A foto 8.4.10.2-16 apresentada na sequência representa o tipo de ocupação 
que poderá vir a ser desapropriada para a implantação deste poço. 
 

 
Figura 8.4.10.2-6 - Área de Desapropriação do Bloco 6  

 

 
Foto 8.4.10.2-16: Bloco 6 – Área de ocupação 
residencial horizontal médio. Fonte: Google Earth, 
2012. 
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 Bloco 7 
  

O bloco 07 possui como localização, as avenidas Regente Feijó e Eduardo Cotching na porção 
ao norte e as avenidas Vereador Abel Ferreira e Montemagno ao sul, situando-se praticamente 
entre estas vias. Neste bloco será implantada a estação Anália Franco, lindeira ao Shopping 
Center. Trata-se de um bloco formado por cinco sub-blocos (A, B, C, D e E), os quais possuem 
área de 1.661,65 m², 1.755,91 m², 5.029,36 m², 5.720,43 m² e 4.911,85 m2 respectivamente, 
conforme mapa MSE-BRA-18 – Folha 07 e MSE-BRA-13 – Folha 04. 
 
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos urbanos, caracterizando a área como totalmente urbanizada, 
cujas ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom 
estado de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e 
telefone. 
 
Bloco 7a 
 
Este bloco situa-se na porção norte das avenidas Eduardo Cotching e Regente Feijó, por se 
tratar de uma área, em parte ocupada por paisagismo ornamental e formada também por 
acessos internos às vagas do estacionamento, pertencentes ao Shopping Center e que não 
abriga edificações, suas classificação pode ser caracterizada como área de ocupação incipiente, 
a qual poderá vir a ser desapropriada pelo Metrô. 
 
Bloco 7b 
 
A área de possível desapropriação deste bloco, em formato triangular, possui como 
característica principal, o recobrimento por vegetação graminosa, o que permite generalizar sua 
classificação para área desocupada. 
 
Bloco 7c 
 
O bloco 7c está localizado entre as avenidas Montemagno (ao norte), Vereador Abel Ferreira (ao 
sul), e a leste, a rua Santiago Rodrigues, apresentando uma diversidade de usos, portanto, 
podendo ser classificado como área de ocupação mista. Iniciando-se a descrição do mesmo, ao 
norte, identifica-se um terreno desocupado, recoberto por vegetação, direcionando-se para o sul, 
verificam-se áreas de ocupação incipiente, além de extensas áreas ocupadas pelo padrão 
residencial horizontal popular, locais que poderão ser alvo de desapropriação. 
 
Bloco 7d 
 
Este bloco, dadas às características de uso do solo, pode ser classificado, como área de 
ocupação mista, apresentando em parte, locais com ocupação incipiente recoberto por 
gramíneas e locais caracterizados como comercial padrão médio, abrigando agências de 
automóveis, oficinas de reparos automotivos, borracharia e restaurantes; localiza-se de frente 
para o bloco anterior, portanto, podendo ser acessado pela avenida Montemagno a norte, pela 
rua Santiago Rodrigues a oeste e avenida Vereador Abel Ferreira ao Sul.  
 
Bloco 7e 
 
O bloco 7e tem como limite ao norte, a avenida Dr. Eduardo Cotching e a oeste, a rua Ápio 
Cláudio, trata-se de um bloco classificado como área industrial, devido a tipologia de edificação 
existente no local, galpão industrial em médio estado de conservação. 
 



 

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: 
              600 

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

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

REVISÃO:   
                    B 

 

A Figura 8.4.10.2-7 apresenta uma visão geral do bloco 7. Enquanto as fotos 8.4.10.2-17 a 
8.4.10.2-24 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação dessas estruturas. 
 

 
Figura 8.4.10.2-7 - Área de Desapropriação do Bloco 7 

 
 

Foto 8.4.10.2-17: Bloco 7a – ocupação incipiente, 
acessos internos e paisagismo do Shopping Center. 
Fonte: Google Earth, 2012. 
 

Foto 8.4.10.2-18: Bloco 7b – área desocupada.
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Foto 8.4.10.2-19: Bloco 7c – Porção Norte deste 
bloco, área classificado como desocupada. 

Foto 8.4.10.2-20: Bloco 7c – Área de ocupação 
residencial horizontal popular, bastante presente 
neste bloco. 

 

Foto 8.4.10.2-21: Bloco 7d – Tipo de ocupação 
existente neste bloco, nesta face da rua Santiago 
Rodrigues, área de ocupação incipiente. 

Foto 8.4.10.2-22: Bloco 7d – Tipo de ocupação 
presente neste bloco, área comercial padrão médio, 
face da rua Montemagno. Fonte: Google Earth, 2012. 

 

Foto 8.4.10.2-23: Bloco 7d – ocupação comercial 
padrão médio, face da Av. Ver. Abel Ferreira. Fonte: 
Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-24: Bloco 7e – Tipo de ocupação 
presente neste bloco, área industrial.  
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 Bloco 8 
 
O bloco 8 está situado na Praça Coxim, podendo ser acessado pela avenida Eduardo Cotching, 
localizando-se entre as estações Anália Franco e Vila Formosa, trata-se do local de implantação 
do poço de ventilação e saída de emergência (Poço VSE) Coxim, sua área de desapropriação 
possui 2.027,27 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 07 e MSE-BRA-13 – Folha 04). 
 
Destaca-se que da mesma forma que identificado na caracterização dos blocos anteriores, o 
entorno deste bloco 8 apresenta vias pavimentadas, providas de guias/sarjetas e calçadas de 
concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, atendimento de energia elétrica e 
telefonia. A Figura 8.4.10.2-8 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como uma área desocupada, 
uma vez que a praça em que o mesmo se localiza, não possui edificações aparentes, mas 
apenas vegetação arbórea. A foto 8.4.10.2-25 apresentada na sequência demonstra, 
parcialmente, esta praça. 
 

 
Figura 8.4.10.2-8 - Área de Desapropriação do Bloco 8 

 

 
Foto 8.4.10.2-25: Bloco 8 – Visão parcial da Praça 
Coxim, aos fundos Av. Dr. Eduardo Cotching. 
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 Bloco 9 
 
O bloco 9 apresenta como referência geográfica para identificação de sua localização, a avenida 
Dr. Eduardo Cotching e suas confluências com as ruas Tauandê e Catuquina, além da Praça 
Santo Anastácio, lindeira a ele. Neste bloco será implantada a Estação Vila Formosa e o mesmo 
foi subdividido em quatro sub-blocos (A, B, C e D), com área respectiva de 905,83 m², 2.233,49 
m², 5.799,41 m² e 200,64 m², totalizando para o bloco 9 área de 9.139,37 m2 (ver mapa MSE-
BRA-18 – Folha 06 e MSE-BRA-13 – Folha 03). 
 
Neste bloco observa-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos, as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação 
pública, energia elétrica domiciliar e telefone. 
 
Bloco 9a 
 
Este bloco situa-se na porção norte da avenida Dr. Eduardo Cotching, devido às características 
de ocupação, classifica-se como área residencial horizontal de padrão médio, embora possa 
coexistir no andar inferior de uma das edificações alguma atividade comercial, contudo em 
trabalho de campo, não se verificou que a mesma possa estar em operação. 
 
Bloco 9b 
 
O bloco 9b situa-se ao sul da avenida Dr. Eduardo Cotching, na confluência com a rua Tauandê, 
tendo ao norte, como referência geográfica, a Praça Santo Anastácio, trata-se de um bloco com 
três tipos de ocupação, o primeiro se refere ao comercial de padrão médio, seguido por área 
industrial e residencial horizontal médio.  
 
Bloco 9c 
 
A área deste bloco se localiza também ao sul da avenida Dr. Eduardo Cotching, tendo como 
limite entre este e o bloco anterior, a rua Tauandê, devido ao tipo de ocupação predominante 
nas áreas de possível desapropriação, este local pode ser classificado como área de ocupação 
comercial de padrão médio, sobretudo na face da avenida mencionada, já na face da rua 
Tauandê, além deste uso predominante, há também ocupação horizontal médio.  
 
Bloco 9d 
 
Este bloco situa-se na confluência da rua Tauandê com a avenida Dr. Eduardo Cotching, trata-
se de um canteiro em forma de triângulo, sem edificações, apenas recoberto por gramíneas e 
poucos exemplares arbóreos isolados, desta forma o local pode ser classificado como área 
desocupada.  
 
A Figura 8.4.10.2-9 apresenta uma visão geral do bloco 9. Enquanto as fotos 8.4.10.2-26 a 
8.4.10.2-29 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação dessas estruturas. 
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Figura 8.4.10.2-9 - Área de Desapropriação do Bloco 9 

 

Foto 8.4.10.2-26: Bloco 9a – Área residencial 
horizontal de padrão médio.  

Foto 8.4.10.2-27: Bloco 9b – ocupação comercial de 
padrão médio. 

 

Foto 8.4.10.2-28: Bloco 9c – área comercial de 
padrão médio, representando os tipos de imóveis 
que predominantemente ocupam este bloco. 

Foto 8.4.10.2-29: Bloco 9d – área desocupada, 
canteiro recoberto por gramíneas e poucos 
exemplares arbóreos isolados. Fonte: Google Earth, 
2012. 
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 Bloco 10 
 
O bloco 10 localiza-se entre as futuras estações Vila Formosa e Guilherme Giorgi, trata-se do 
local de implantação do poço de ventilação e saída de emergência (Poço VSE) Mauro Broco. A 
área de desapropriação corresponde a 15.154,73 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 06 e 
MSE-BRA-13 – Folha 03 e 02). 
 
O referido poço localiza-se na rua Bailique, próximo ao cruzamento com a rua Visconde de 
Balsemão. Por se tratar se área urbana consolidada, as vias envoltórias ao bloco em análise são 
pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, 
iluminação pública e telefone. A Figura 8.4.10.2-10 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como área desocupada e área 
de ocupação inicipiente, pois abriga campos de futebol, área com vegetação e edificações de 
apoio ao funcionamento do local (banheiros, bar e cantina), podendo vir a desapropriar o tipo de 
imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-30 apresentada a seguir. 
 

 
Figura 8.4.10.2-10 - Área de Desapropriação do Bloco 10 

 
 

 
Foto 8.4.10.2-30: Bloco 10 – Área de ocupação 
incipiente, campos de futebol e edificações de 
apoio. 
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 Bloco 11 
 

O bloco 11 está localizado na avenida Guilherme Giorgi e como referência, situa-se próximo ao 
cruzamento desta com a rua Angoera. Neste bloco será implantada a Estação Guilherme Giorgi, 
em área de desapropriação com 8.609,74 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 06 e MSE-BRA-
13 – Folha 03 e 02). 
 
Da mesma forma que observado nos blocos analisados anteriormente, no entorno do bloco 11 
verifica-se presença de transporte coletivo, estruturado por ônibus, além da presença dos 
serviços públicos, as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de 
concreto em bom estado de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, 
energia elétrica domiciliar e telefone. 
 
A ocupação verificada neste bloco é característica de área industrial, com a presença de galpão, 
área para estacionamento e manobra de caminhões, além de portaria de controle de acesso, 
encontrando-se em estado intermediário de conservação, conformando-se assim, portanto, na 
possível área de desapropriação. 
 
A Figura 8.4.10.2-11 apresenta uma visão geral do bloco 11 em análise. Enquanto a foto 
8.4.10.2-31 representa o tipo de imóvel que poderá vir a ser desapropriado para a implantação 
dessa estrutura. 
 

 
Figura 8.4.10.2-11 - Área de Desapropriação do Bloco 11 
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Foto 8.4.10.2-31: Bloco 11 – Área Industrial, com 
galpão e pátio de estacionamento de caminhões, 
tipo de imóvel que poderá ser desapropriado. 
 

 Bloco 12 
  
O bloco 12 está situado na porção central da ADA, localizando-se entre as estações Guilherme 
Giorgi e Nova Manchester; refere-se ao local de implantação do poço de ventilação e saída de 
emergência João Prioste. A área de desapropriação prevista é de 674,38m² (ver mapa MSE-
BRA-18 – Folha 05 e MSE-BRA-13 – Folha 03). 
 
Como referência geográfica deste poço, destaca-se sua localização na esquina da avenida 
Guilherme Giorgi com a rua João Vieira Prioste. As ruas de entorno deste bloco são 
pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, 
iluminação pública e telefone. A Figura 8.4.10.2-12 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, devido às características de ocupação, foi classificado como uma área comercial de 
padrão médio e poderá vir a desapropriar imóveis dos tipos exemplificados na foto 8.4.10.2-32 
apresentada na sequência. 
 

 
Figura 8.4.10.2-12 - Área de Desapropriação do Bloco 12 
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Foto 8.4.10.2-32: Bloco 12 – Área comercial de 
padrão médio. Fonte: Google Earth, 2012. 

 
 Bloco 13 

 
O bloco 13 está localizado na avenida Guilherme Giorgi, na quadra em que o limite a norte é a 
avenida Conselheiro Carrão e ao Sul, como referência, a rua Rogério Giorgi. Neste bloco será 
implantada a Estação Nova Manchester e o mesmo foi subdividido em três sub-blocos (A, B e 
C), com 628,11 m², 4.760,04 m² e 1.500,96 m² respectivamente, totalizando o bloco com 
6.889,11 m2 (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 05 e MSE-BRA-13 – Folha 03). 
 
Neste bloco constatou-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos urbanos, com as ruas pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água, 
esgoto, iluminação pública, energia elétrica e telefone. 
 
Bloco 13a 
 
Este bloco situa-se na esquina das avenidas Guilherme Giorgi e Conselheiro Carrão, devido às 
características de ocupação, sua classificação, de acordo com a proposta do IBAPE, é de imóvel 
comercial de padrão popular, abrigando um bar/lanchonete, o qual se encontra em bom estado 
de conservação e poderá vir a ser desapropriado para a instalação desta estrutura. 
 
Bloco 13b 
 
O bloco 13b situa-se também na avenida Guilherme Giorgi, na esquina, ao sul, da avenida Eng. 
Pegado e ao norte, da avenida Conselheiro Carrão, trata-se de um bloco, em que uma 
classificação generalizada, permite enquadrá-lo, como ocupação comercial de padrão médio, 
onde se verifica, por exemplo, Pet Shop, estacionamento, oficina mecânica desativada, em 
verificação no dia de trabalho de campo; além de loja de artigos domésticos, açougue, entre 
outros. 
 
Bloco 13c 
 
Este bloco situa-se na esquina das avenidas Guilherme Giorgi e Engenheiro Pegado, na porção 
mais ao sul, a ocupação da área compreendida neste bloco se dá por uso comercial padrão 
médio, com uma loja de colchões; por residencial horizontal médio e por área industrial, locais 
que poderão ser desapropriados. 
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A Figura 8.4.10.2-13 apresenta uma visão geral do bloco 13. Enquanto as fotos 8.4.10.2-33 a 
8.4.10.2-36 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação dessas estruturas. 
 

 
Figura 8.4.10.2-13 - Área de Desapropriação do Bloco 13 

 
 

Foto 8.4.10.2-33: Bloco 13a – bloco com ocupação 
comercial de padrão popular. 

Foto 8.4.10.2-34: Bloco 13b – visão geral do bloco, 
com classificação comercial de padrão médio, 
esquina vias Guilherme Giorgi e Eng. Pegado. 
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Foto 8.4.10.2-35: Bloco 13b – bloco com ocupação 
comercial de padrão popular, esquina Av. Cons. 
Carrão e Guilherme Giorgi. Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-36: Bloco 13c – visão geral do bloco, 
uso comercial de padrão médio, residencial 
horizontal médio. Fonte: Google Earth, 2012. 

 

 Bloco 14 
 
O bloco 14 está situado na porção central da ADA, localizando-se entre as futuras estações 
Nova Manchester e Aricanduva, trata-se do local de implantação do poço VSE Julio Colaço e a 
área de desapropriação prevista possui 866,93 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 05 e MSE-
BRA-13 – Folha 03). 
 
Como referência geográfica deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas Julio Colaço e 
Moravia, estando esta futura estrutura localizada na primeira. As ruas de entorno deste bloco 
são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, 
esgoto, iluminação pública, energia elétrica residencial e telefone. A Figura 8.4.10.2-14 
apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como uma área comercial de 
padrão médio e poderá vir a desapropriar o tipo de imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-37 
apresentada na sequência. 
 

 
Figura 8.4.10.2-14 - Área de Desapropriação do Bloco 14 
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Foto 8.4.10.2-37: Bloco 14 – Área comercial de 
padrão médio. 
 

 Bloco 15 
 

O bloco 15 possui como localização referencial, o cruzamento da rua Julio Colaço com a 
avenida Aricanduva. Neste bloco será implantada a Estação Aricanduva, lindeira a este 
importante eixo do sistema viário estrutural da zona leste de São Paulo. Trata-se de um bloco 
formado por quatro sub-blocos (A, B, C e D), os quais possuem área de 794,28 m², 2.886,36 m², 
6.309,01 m² e 1.583,93 m², respectivamente e totalizando a área total do bloco 15 com 
11.573,58 m2 (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 05 e MSE-BRA-13 – Folha 03). 
 
Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos urbanos, cujas ruas são pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de conservação, com rede de água, 
esgoto, iluminação pública, energia elétrica e telefone. 
 
Bloco 15a 
 
Este bloco situa-se na porção norte da avenida Ibiuna, esquina com a rua Tenente Coronel 
Soares Neiva, por se tratar de uma área ocupada por residência e comércio, sua classificação 
será como área de ocupação comercial padrão popular e residencial horizontal popular, as quais 
poderão vir a ser desapropriados pelo Metrô. 
 
Bloco 15b 
 
Este bloco se localiza na rua Tenente Coronel Soares Neiva, estendendo-se da esquina da rua 
Vieira Pinto até a avenida Ibiuna, de frente para o bloco anterior. Dadas às características de 
ocupação, sua classificação será de galpão industrial (na porção sul do bloco) e residencial 
horizontal médio em todo o trecho norte, até a esquina da avenida Ibiuna, nesta verificando-se 
também, ocupação residencial horizontal popular.  
 
Bloco 15c 
 
O bloco 15c se localiza na avenida Aricanduva e seu limite ao norte é a rua Vieira Pinto, trata-se 
de um local com diversidade de usos do solo, portanto, podendo ser classificado como área de 
ocupação mista, abrigando galpão industrial, quadra de futebol (ocupação incipiente), armazém 
sem uso definido e área comercial de padrão popular (ocupações da avenida Aricanduva), por 
sua vez, na face voltada para a rua Vieira Pinto, verifica-se, ocupação residencial horizontal de 
padrão popular. Esses imóveis poderão vir a ser desapropriados para a implantação desta 
estação. 
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Bloco 15d 
 
A área de possível desapropriação deste bloco possui como característica principal, o 
recobrimento por vegetação (gramíneas e exemplares arbóreos), o que permite imprimir à sua 
classificação, a categoria de área desocupada, por não possuir edificações. Trata-se do único 
bloco, de implantação desta estação, situado ao sul da avenida Aricanduva, portanto, no sentido 
centro-bairro deste eixo viário. 
 
A Figura 8.4.10.2-15 apresenta uma visão geral do bloco 15. Enquanto as fotos 8.4.10.2-38 a 
8.4.10.2-44 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação dessas estruturas. 
 

 
Figura 8.4.10.2-15 - Área de Desapropriação do Bloco 15 
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Foto 8.4.10.2-38: Bloco 15a – Local caracterizado 
como comercial padrão popular e residencial 
horizontal popular. Fonte: Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-39: Bloco 15b – Tipo de ocupação 
presente neste bloco, área industrial. 

 

Foto 8.4.10.2-40: Bloco 15b – ocupação residencial 
horizontal médio. Fonte: Google Earth, 2012. 

Foto 8.4.10.2-41: Bloco 15c – Armazém sem uso 
definido e área comercial de padrão popular. 

 

Foto 8.4.10.2-42: Bloco 15c – caracterizado por 
ocupação mista, neste exemplo, galpão industrial. 

Foto 8.4.10.2-43: Bloco 15c – Área de ocupação 
incipiente, presente no mesmo bloco, quadra de 
futebol. 
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Foto 8.4.10.2-44: Bloco 15d – Área desocupada junto 
a Av. Aricanduva, em sua porção sul, sentido centro-
bairro. 

 
 Bloco 16 

 
O bloco 16 está situado entre as futuras estações Aricanduva e Penha, trata-se do local de 
implantação do poço de ventilação e saída de emergência (Poço VSE) Soares Neiva. A área de 
desapropriação prevista possui 1.153,51 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 04 e MSE-BRA-13 
– Folha 03). 
 
Como ponto referencial deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas Moisés Marx e Tenente 
Coronel Soares Neiva, onde se localiza esta futura estrutura. As ruas de entorno deste bloco são 
pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, 
iluminação pública, energia elétrica domiciliar e telefone. A Figura 8.4.10.2-16 apresenta uma 
visão geral do bloco. 
 
Este bloco, devido às características dos imóveis compreendidos em seu polígono, foi 
classificado como uma área residencial horizontal de padrão médio e poderá vir a desapropriar o 
tipo de imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-45 apresentada na sequência. 
 

 
Figura 8.4.10.2-16 - Área de Desapropriação do Bloco 16 
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Foto 8.4.10.2-45: Bloco 16 – Área residencial 
horizontal de padrão médio. 
 

 Bloco 17 
 

O bloco 17 está localizado na avenida Dr. Orencio Vidigal e como referência, situa-se junto à 
estação Penha da Linha 3 - Vermelha do metrô. Neste bloco será implantada a Estação Penha 
desta Linha 15 – Branca que promoverá a conexão com aquela Linha, em área de 
desapropriação com 12.031,31 m², conforme ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 04 e MSE-BRA-13 
– Folha 03. 
 
No entorno deste bloco verifica-se a presença de transporte coletivo, estruturado por ônibus e 
pela Linha 3 - Vermelha do metrô, além da presença dos serviços públicos urbanos, as ruas são 
pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado de 
conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica domiciliar e 
telefonia. 
 
O local selecionado para esta implantação é classificado como ocupação incipiente, tratando-se 
de um estacionamento desativado, pavimentado e com guaritas de controle de fluxo de veículos, 
encontrando-se em um estado intermediário de conservação, conformando-se assim, portanto, 
na possível área de desapropriação. 
 
A Figura 8.4.10.2-17 apresenta uma visão geral do bloco em análise. Enquanto a foto 8.4.10.2-
46 representa o tipo de imóvel que poderá vir a ser desapropriado para a implantação dessa 
estrutura. 
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Figura 8.4.10.2-17 - Área de Desapropriação do Bloco 17 

 

 
Foto 8.4.10.2-46: Bloco 17 – Área de ocupação 
incipiente, estacionamento desativado e com 
guaritas de controle de fluxo de veículos. 

 
 Bloco 18 

 
O bloco 18 está localizado entre as futuras estações Penha e Penha de França, refere-se ao 
local de implantação do poço Padre João. A área de desapropriação prevista para esta estrutura 
possui 1.051,83 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 04 e MSE-BRA-13 – Folha 02). 
 
Este poço se localiza na rua Padre João, cuja região, da mesma forma que as áreas 
analiasadas anteriormente apresenta as ruas pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone. 
A Figura 8.4.10.2-18 apresenta uma visão geral do bloco. 
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Este bloco, devido suas características, foi classificado como área desocupada, na qual se 
verifica a deposição de algum entulho e vegetação graminosa, esta área poderá vir a 
desapropriar o tipo de imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-47 apresentada a seguir. 
 

 
Figura 8.4.10.2-18 - Área de Desapropriação do Bloco 18 

 

 
Foto 8.4.10.2-47: Bloco 18 – Área desocupada.
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 Bloco 19 
 

O bloco 19 está localizado no centro comercial da Penha, possuindo como limite ao norte, a 
avenida Penha de França e ao sul, a Praça Micaela Vieira, na qual se localiza o entroncamento 
da rua Dr. João Ribeiro e avenida Amador Bueno da Veiga. 
 
Neste bloco será implantada a Estação Penha de França e o mesmo foi subdividido em dois 
sub-blocos (A e B), com 5.713,30 m² e 3.018,50 m² respectivamente e totalizando a área do 
bloco em 8.731,80 m2, conforme  apresentado no mapa MSE-BRA-18 – Folha 03 e MSE-BRA-
13 – Folha 02. 
 
Neste bloco, assim como na maioria dos outros diagnosticados, verifica-se que a rede de 
transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da presença dos serviços públicos urbanos, 
com ruas pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom estado 
de conservação, com rede de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefonia. 
 
Bloco 19a 
 
Este bloco situa-se na quadra limitada pela avenida Penha de França a norte, rua Dr. João 
Ribeiro ao sul e rua Erasmo Braga a leste, o enquadramento dos imóveis englobados por este 
polígono, permite uma classificação generalizada para ocupação comercial de padrão médio, 
abrigando uma diversidade de atividades econômicas, podendo ser citadas, por exemplo, lojas 
de roupas, agência de créditos financeiros, consultórios médico e dentário, restaurante, entre 
outros; no geral, encontrando-se em bom estado de conservação, os quais poderão vir a ser 
desapropriados pelo metrô. 
 
Bloco 19b 
 
O bloco 19b situa-se em frente à Praça Micaela Vieira, entre as ruas Manuel Dantas e Erasmo 
Braga, trata-se de um bloco classificado como de ocupação comercial padrão médio, cujos 
imóveis, alguns constituídos de dois pavimentos, em estado médio de conservação, podendo 
ser desapropriados para a execução desta estação.  
 
A Figura 8.4.10.2-19 apresenta uma visão geral do bloco 19, enquanto as fotos 8.4.10.2-48 a 
8.4.10.2-50 representam os tipos de imóveis que poderão vir a ser desapropriados para a 
implantação desta estrutura. 
 



 

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: 
              619 

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

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

REVISÃO:   
                    B 

 

 
Figura 8.4.10.2-19 - Área de Desapropriação do Bloco 19 

 
 
 

 
Foto 8.4.10.2-48: Bloco 19a – Área Comercial de 
padrão médio. 

Foto 8.4.10.2-49: Bloco 19a – Área Comercial de 
padrão médio. 

 

Foto 8.4.10.2-50: Bloco 19b – Exemplos de 
ocupações comerciais de padrão médio deste bloco. 
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 Bloco 20 
 
O bloco 20 está situado entre as estações Penha de França e Tiquatira, trata-se do local de 
implantação do poço de ventilação e saída de emergência (Poço VSE) Carlos Meira. A área de 
possível desapropriação é de 1.163,22 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 03 e MSE-BRA-13 – 
Folha 02). 
 
Como referência viária deste poço, destaca-se o cruzamento das ruas Carlos Meira e Rodovalho 
Junior, estando esta futura estrutura localizada nesta primeira via. As ruas de entorno deste 
bloco são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de 
água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone. A Figura 8.4.10.2-20 apresenta 
uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de ocupação, foi classificado como uma área residencial 
horizontal de padrão médio. Este local que poderá ser desapropriado é representado pela foto 
8.4.10.2-51 apresentada na sequência. 
 

 
Figura 8.4.10.2-20 - Área de Desapropriação do Bloco 20 

 

 
Foto 8.4.10.2-51: Bloco 20 – Área de ocupação 
residencial horizontal padrão médio. 

 Bloco 21 


