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8.4.11) Caracterização do Uso e Ocupação do Solo 
  

 Aspectos metodológicos 
 
O estudo de uso e ocupação do solo na AID e ADA complementa as informações consolidadas 
nos demais itens do diagnóstico do meio socioeconômico. Desta forma, os registros fotográficos 
disponíveis nos itens pertinentes a paisagem e estrutura urbana, bem como das áreas passíveis 
de desapropriação, devem ser considerados para o entendimento do uso e ocupação do solo da 
AID e ADA. 
 
A metodologia empregada para detectar o uso e ocupação do solo está alinhada às concepções 
de espaço geográfico e suas categorias analíticas de forma, função, estrutura e processo 
(SANTOS, 2008:69). 
 
Esta metodologia considera como forma os objetos geográficos naturais (1ª natureza, por 
exemplo, substrato geológico, vegetação e hidrografia) ou construídos pelo homem (2ª natureza, 
por exemplo, edifícios, ruas, viadutos e etc). Assim sendo, a forma é o aspecto visível e exterior 
de um objeto geográfico ou um conjunto de objetos, tal como as residências horizontais.  
 
A função consiste no papel a ser desempenhado por meio do objeto. A relação entre forma e 
função é direta: uma forma é criada para desempenhar uma função; não existe função sem uma 
forma correspondente. A estrutura compreende a natureza social e econômica de uma 
sociedade em um determinado momento histórico. Enquanto o processo é a estrutura em seu 
movimento de transformação ao longo do tempo.  
 
O objetivo do estudo de uso e ocupação do solo da AID e ADA consiste no diagnóstico local 
para subsidiar a identificação e posterior avaliação dos impactos decorrentes do 
empreendimento. Portanto, faz-se necessário considerar as categorias analíticas de forma e 
função, já que nos demais itens do diagnóstico do meio socioeconômico foram abordados de 
maneira direta e indireta a estrutura social e o processo histórico de ocupação desta área de 
estudo.  
 
A elaboração do “Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID e ADA” (MSE-LLJ-06) / ANEXO: 
CARTOGRAFIA, em escala 1:15.000, foi subsidiado pelo estudo sistemático das Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs, desenvolvido pela EMPLASA em 2008. A EMPLASA 
utilizou a metodologia de fotointerpretação de ortofotos datadas de 2007, seguido de trabalhos 
de campo.  
 
O mapeamento do uso e ocupação do solo da AID e ADA utilizou as bases cartográficas de rede 
viária (logradouros) e rede hidrográfica (cursos d’água), provenientes respectivamente, do 
Centro de Estudos da Metrópole (CEM) e da EMPLASA (Mapeamento Contínuo da Base 
Cartográfica da RMSP, 2006).  
 
A análise do uso e ocupação do solo foi correlacionada com a legislação municipal que define o 
zoneamento urbano. Portanto, foram considerados os Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras da Freguesia/Brasilândia, Lapa e Sé. Tais planos são regulamentados pela lei 
municipal nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. 
 
Por meio de inferências foram traçados cenários futuros sobre as alterações de uso e ocupação 
do solo em virtude da implantação da linha 6, sobretudo no raio de 600 metros das futuras 
estações. Desta forma, estes cenários futuros foram correlacionados com o zoneamento urbano 
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vigente para examinar possíveis implicações no planejamento territorial do município de São 
Paulo. 
 
As categorias/classes de uso e ocupação do solo definidas para o estudo da AID e ADA são: 
 
 Uso Predominante Residencial 

 
 Residencial Horizontal – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 

moradias são de um ou dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios 
isolados nessa área foi, em geral, mapeada.  

 
 Residencial Vertical – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 

moradias são constituídas por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. 
Nesta classe estão inseridos também os condomínios verticais e os conjuntos 
habitacionais verticais. 

 
 Misto (residencial horizontal e vertical) – área onde o uso residencial é constituído 

tanto pelo padrão horizontal quanto pelo vertical. 
 
 Área em ocupação – área arruada com aproximadamente 10% de ocupação, podendo 

estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um conjunto 
de arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem cobertura 
vegetal. 

 
 Habitação precária – assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com 

presença de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de 
água, coleta regular de lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e 
educação, porém, geralmente desprovido de rede de coleta de esgoto e lotes 
regularizados. 

 
 Favela – assentamento habitacional, geralmente em área invadida, sem divisão regular 

de lotes, nem infra-estrutura urbana (arruamento, drenagem, rede de esgoto e coleta de 
lixo), mas com abastecimento clandestino de água e luz. As moradias são feitas por 
autoconstrução, podendo ser de alvenaria ou madeira.  

 
 Uso Predominante Comercial/Serviço 

 
 Comércio e serviços – área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de 

serviços, os quais podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), 
ocasional e/ou excepcional (diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter 
caráter varejista ou atacadista e estar localizado nas proximidades das áreas residenciais 
ou em determinados setores destas, como em vias/centros comerciais. 

 
 Uso Predominante Industrial 

 
 Indústria – área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída 

segundo distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de 
grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte, 
com facilidade de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias 
e ferrovias. (As indústrias de pequeno porte mapeadas foram identificadas em campo). 
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 Mineração – área de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas, 
edificações) que sofreu efeito desta atividade. (na Região Metropolitana de São Paulo é 
realizada a céu aberto para praticamente todos os minérios e seu desenvolvimento). 
Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e corte de relevo. Foi incluída no 
mapeamento a área de mineração desativada que ainda apresenta características de 
mineração. 

 
 Uso Misto 

 
 Residencial horizontal/comércio e serviço – área de uso misto de residências, 

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

comércios e prestadores de serviços, com padrão vertical. 
 
 Residencial, comercial, serviços, industrial e etc – são todas as áreas onde 

coexistem vários tipos de uso (residencial, comercial, serviços, industrial etc.) e para as 
quais não há indicação de utilização específica. 

 
 Equipamentos Sociais e de Serviços 

 
 Parque – são áreas que estão sob as diretrizes de legislação ambiental de âmbitos 

municipal, estadual ou federal. 
 
 Praça e área verde urbana – praça é qualquer espaço público urbano livre de 

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

 
 Educação, saúde, esporte, lazer e cultura – são áreas destinadas às instalações 

(infraestruturas) de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares podendo ser 
públicas ou privadas. 

 
 Institucional – área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento 

social ou comunitário. Foi considerado: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e 
segurança nacional, delegacia, complexo penitenciário, fórum, órgãos de administração 
pública federal, estadual e municipal, entre outros. 

 
 Institucional Especial – foi considerado como uso especial: igreja, templo, seminário, 

centro socioeducativo, lar de idosos e cemitério.  
 
 Infraestrutura 

 
 Infraestrutura – área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de 

água, serviço de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse público. 
 
 Viário – traçado de vias públicas constituído por vielas, ruas, avenidas e etc. 
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 Uso Não-Urbano 

 
 Vegetação antrópica - vegetação caracterizada pela presença de gramíneas, 

constituindo uma cobertura quase contínua, deixando alguns trechos de solo descoberto. 
Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, arbustos. 

 
 Mata /capoeira – área onde pode ocorrer fragmento de vegetação com formações 

secundárias de porte arbóreo. Pode também ser classificado como capoeira, neste caso, 
caracteriza-se pela presença de espécies que ocupam espontaneamente as áreas 
devastadas, apresentando gramíneas e indivíduos isolados com porte herbáceo até 
arbóreo. 

 
 Solo exposto – solo que se encontra sem cobertura vegetal ou área onde ocorre 

exposição do solo devido à ação de processos erosivos ou pela ação de terraplanagem. 
 
 
8.4.11.1) Área de Influencia Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA  
 
Após a consolidação do Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID e ADA (MSE-LLJ-05) foram 
quantificadas as diferentes categorias de uso e ocupação, as quais estão apresentadas na 
tabela 8.4.11.1-1 e no gráfico 8.4.11.1-1. Esta tabela mostra os valores da área de cada classe 
de uso e ocupação do solo na AID e ADA. 
 
 

Tabela 8.4.11.1-1 
Quantificação de áreas das classes de uso e ocupação do solo na AID e ADA 

  

Área 
Classes de uso e ocupação do solo 

Hectares % 

Uso Predominante Residencial 1.809,6 38,6 
Residencial Horizontal 1.017,7 21,7 
Residencial Vertical 386,1 8,2 
Misto Horizontal/Vertical 54,4 1,2 
Habitação Precária e Favela 349,0 7,4 
Área em ocupação 2,4 0,1 
Uso Predominante Comercial/Serviços 386,1 8,2 
Comércio e Serviço 386,1 8,2 
Uso Predominante Industrial 187,1 4,0 
Indústria 142,6 3,0 
Mineração 44,5 1,0 
Uso Misto 1.430,8 30,5 
Residencial Horizontal/Comércio e Serviço 618,3 13,2 
Residencial Vertical/Comércio e Serviço 404,0 8,6 
Residencial, Industrial, Comércio e Serviço 408,4 8,7 
Equipamentos Sociais e de Serviços 541,1 11,5 
Parque 13,4 0,3 
Praça e Área Verde Urbana 133,5 2,8 
Educação, Saúde, Esporte, Lazer e Cultura 267,6 5,7 
Institucional 78,8 1,7 
Especial 47,7 1,0 
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Área 
Classes de uso e ocupação do solo 

Hectares % 

Equipamentos de Infraestrutura 180,1 3,8 
Infraestrutura 180,1 3,8 
Usos Não Urbanos 160,9 3,4 
Vegetação Antrópica e Mata 110,6 2,4 
Solo Exposto 50,3 1,0 

Total geral 4.695,5 100,0 
Fonte: Base de informações das Unidades de Informações Territorializadas (UIT’s) – EMPLASA, 2008. 
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Fonte: Base de informações das Unidades de Informações Territorializadas (UIT’s) – EMPLASA, 2008. 

 
Gráfico 8.4.11.1-1 

Ocorrência das categorias de uso e ocupação do solo na AID e ADA 
 
 
Considerando a AID e ADA por inteiro, sem diferenciações internas, o uso residencial horizontal 
predomina sobre os demais, perfazendo 1.017,7 hectares, o equivalente a 21,7% do total da 
área mapeada. Em seguida, a maior ocorrência corresponde ao uso misto de residencial 
horizontal/comércio e serviço, cobrindo 13,2% da área mapeada.  
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 6 – LARANJA / Trecho São Joaquim ‐ Brasilândia 
 

CAPÍTULO III 

 

503CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

Embora essas duas classes sejam predominantes no total da área mapeada, o uso do solo não 
está configurado de forma homogênea, havendo variabilidade espacial na ocorrência das 
classes/categorias de uso, portanto, variam também as funções que cada objeto e conjunto de 
objetos exercem neste espaço geográfico.  
 
A variabilidade espacial identificada no uso do solo somada a realidade socioeconômica que 
difere internamente a população da AID, pode ser entendida como uma estratificação urbana, 
que corresponde ao sistema de diversidade social, inerente ao processo de urbanização. O 
resultado desta compartimentação é a organização do espaço em zonas de forte 
homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo esta 
diversidade compreendida não só em termos de diferença, como também de hierarquia, 
conforme observado por Castells (1983) em estudos a respeito da questão urbana. 
 
Sendo assim, a descrição do uso e ocupação do solo foi organizada de forma a compreender 
essas zonas homogêneas, bem como as diferenças entre elas. Para tanto, optou-se pela 
descrição a partir das centralidades previamente identificadas para o estudo da AID. 
 
Na região da Brasilândia, extremidade norte do mapa, o uso do solo é caracterizado pela 
presença de habitações precárias e favelas, como pode ser visto em destaque na estrada da 
Cachoeira, avenida Manuel Bolívar, rua Júlio Mário Salusse, entre outras. As fotos 8.4.11.1-1 até 
8.4.11.1-3 retratam a paisagem constituída por habitações precárias entremeadas por favelas. 
 
Esta região também difere das demais áreas da AID e ADA por apresentar remanescentes de 
mata que estão influenciados pela proximidade da Serra da Cantareira, conforme registrado no 
plano de fundo da foto 8.4.11.1-1.  
 
Em outros casos, as áreas de matas foram agrupadas com as de vegetação antrópica, 
resultando na legenda tipo associação.  A vegetação antrópica localiza-se com maior expressão 
nas adjacências da área de mineração da pedreira Morro Grande, onde está previsto a 
implantação do pátio de estacionamento e manutenção de trens da Linha 6 – laranja. 
 
Outro uso que se destaca na região da Vila Brasilândia é o residencial horizontal. Além disso, 
constatou-se em campo que muitas residências do tipo casa coexistem com pequenos 
comércios localizados no piso térreo das edificações, enquanto os domicílios localizam-se na 
parte do fundo (edícula) ou no primeiro e segundo piso do imóvel. A presença de dois 
pavimentos nesses imóveis ocorre, pois as edificações acompanham a topografia com 
declividades altas e muito altas. 
 
Desta forma, além do uso residencial horizontal, o uso misto (residencial horizontal/comércio e 
serviços) está presente de forma expressiva na centralidade Brasilândia. 
 
A futura estação Vila Brasilândia está situada junto ao alinhamento da estrada do Sabão, 
próxima a uma importante confluência de vias, que organiza a circulação da região, tais como a 
própria estrada do Sabão e as ruas Eurídice Bueno e Domingos Vega. Este entroncamento vem 
se consolidando como ponto nodal da urbanização na região, tendendo à concentração de 
equipamentos públicos como escolas (EMEI, EMEF e CEU) e postos de saúde (UBS e AMA). 
 
O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia (PRE, 2004) considera 
a estrada do Sabão uma zona de centralidade linear (FO ZCL a/02). Neste eixo viário está 
prevista a implantação das estações Vila Brasilândia e Vila Cardoso. Isto indica que estas áreas 
são propensas a intensificação do uso do solo, verticalização, adensamento populacional e são 
passíveis de ações do mercado imobiliário em um horizonte de médio e longo prazo. Portanto, a 
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inserção destas futuras estações está em conformidade com as estratégias de planejamento 
estratégico definido em 2004. 
 
A análise do entorno de 600 metros dessas estações é fundamental para prever possíveis 
readequações no PRE, 2004. No caso do entorno da futura estação Vila Brasilândia nota-se três 
modalidades de zoneamento: zona de centralidade polar (ao norte da estação – FO ZCPa/05), 
zona mista de alta densidade (FO ZM 3b – 01) e zona mista de média densidade. Existem duas 
zonas de interesse social na área de média densidade (ZEIS 1- N070 e ZEIS 2 - N014). 
 
O entorno da futura estação Vila Cardoso está definido como uma zona mista de média 
densidade, onde também está prevista uma zona de interesse social (ZEIS 2 - N044). 
 
O entorno da futura estação Vila Brasilândia não difere do contexto do distrito como um todo, ou 
seja, é caracterizada pelas dificuldades de articulação viária, fruto de um parcelamento recente, 
condicionado pela topografia (alta declividade), bem como pela falta de coordenação de ações 
urbanísticas que resultem em um tecido urbano melhor organizado. 
 
A implantação das estações Vila Brasilândia e Vila Cardoso será um vetor de intensificação do 
uso do solo, principalmente por equipamentos sociais (privados e particulares), comércios e 
serviços, podendo induzir o processo de verticalização. 
 
Pode-se inferir que no entorno da dessas estações haverá o reordenamento viário, incluindo a 
construção de uma estrutura adequada para a integração de ônibus de passagem. Isto poderá 
gerar melhorias urbanísticas de que a região carece, tais como redimensionamento e melhorias 
de calçadas, mobiliário urbano, galerias pluviais, limpeza pública e infraestruturas de 
saneamento básico. Ao mesmo tempo, a implantação da estação Vila Brasilândia impulsionará o 
uso residencial vertical, que por sua vez também atrairá ainda mais comércios e prestadores de 
serviços. As fotos 8.4.11.1-1 até 8.4.11.1-12 ilustram algumas paisagens típicas da centralidade 
Brasilândia. 
 
A zona especial de produção agrícola e de extração mineral (FO ZEPAG/01) corresponde à área 
da pedreira Morro Grande, onde esta prevista a implantação do pátio de estacionamento e 
manutenção de trens e estação Vila Brasilândia. No PRE 2004, capítulo I – Dos Elementos 
Estruturadores, na seção I, consta que:  
 
VI. recuperação da Pedreira Morro Grande, no Distrito de Brasilândia, situada na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, por meio de: 
 
a) recuperação da área degradada por atividades de extração mineral e aterro de inertes, a 
partir da: 
 
1. desativação do aterro, prevista para 2006; 
2. análise técnica da área e implantação de medidas de mitigação de impactos ambientais. 
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Foto 8.4.11-1 - Habitações precárias entremeadas por favelas. No fundo sobressai a Serra da Cantareira. 

 

Foto 8.4.11.1-2 – Habitações horizontais e precárias, 
região norte da área mapeada, situadas próximas ao 
projetado pátio de estacionamento e manutenção de trens 
da linha 6 – laranja. 
 

Foto 8.4.11.1-3 – Habitações horizontais e precárias, 
região norte da área mapeada, situadas próximas ao 
projetado pátio de estacionamento e manutenção de trens 
da linha 6 – laranja. 

Foto 8.4.11.1-4 – Habitações horizontais e precárias, 
região norte da área mapeada. Ao fundo a Serra da 
Cantareira. 

Foto 8.4.11.1-5 – CEU – Centro Educacional Unificado 
Jardim Paulistano, situado próximo ao projetado pátio de 
estacionamento e manutenção de trens da linha 6 – 
laranja. 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 6 – LARANJA / Trecho São Joaquim ‐ Brasilândia 
 

CAPÍTULO III 

 

506CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

Foto 8.4.11.1-6 – CEU – Centro Educacional Unificado 
Jardim Paulistano.  
 

Foto 8.4.11.1-7 – EMEF Encruzilhada do Sul, situada 
próxima ao projetado pátio de estacionamento e 
manutenção de trens da linha 6-laranja. 

Foto 8.4.11.1-8 – UBS e AMA Jardim Paulistano, na rua 
Encruzilhada do Sul, situada próxima ao projetado pátio de 
estacionamento e manutenção de trens da linha 6-laranja. 

Foto 8.4.11.1-9 – Estrada do Sabão, situada nas 
proximidades do projetado pátio de estacionamento e 
manutenção de trens da linha 6-laranja. 
 

Foto 8.4.11.1-10 – Estrada do Sabão, próxima ao 
entroncamento com a rua Domingos Veiga e Eurídice 
Bueno. 

Foto 8.4.11.1-11 – Estrada do Sabão no entroncamento 
com a rua Domingos Veiga e Eurídice Bueno. Uma das 
áreas necessárias para construção da estação Vila 
Brasilândia. 
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Foto 8.4.11.1-12 – Vista geral da Brasilândia no primeiro plano da foto e, ao fundo, os edifícios do Condomínio Boghos e 
parte da Freguesia do Ó. 
 
 
Na centralidade Brasilândia o uso residencial vertical é restrito, tal como ocorre na avenida José 
Natividade Saldanha (Condomínio Boghos) e rua Elói Salmon (Condomínio Alameda dos 
Músicos). Do mesmo modo, o uso industrial não é expressivo, estando presente na porção 
sudeste desta centralidade, próximo à divisa com a centralidade Freguesia do Ó. 
 
Durante os trabalhos de campo notou-se que existe um padrão semelhante de uso do solo na 
centralidade Brasilândia, compondo assim uma zona homogênea, configurada por habitações 
precárias, favelas, residências horizontais e uso misto. Em diversos casos os domicílios estão 
associados a pequenos comércios e prestadores de serviços. Outra realidade é a presença de 
equipamentos sociais de domínio público, consequência da condição socioeconômica da 
população residente e da atuação do poder público (ver item 8.4.13 - Infraestrutura da ADA). 
 
Ao se afastar da parte centro-norte desta centralidade em direção à região da Freguesia do Ó, 
identifica-se a alteração no padrão construtivo dos imóveis, os quais gradativamente apresentam 
melhores acabamentos e melhores estados de conservação, assim como apresentam calçadas 
maiores e em melhor estado, favorecendo o deslocamento dos transeuntes.  
 
Sendo assim, pode-se inferir que a região da Brasilândia, com destaque para a porção norte, 
está em posição diferenciada na hierarquia (espacial e social) dos lugares quando comparada 
com as demais centralidades da AID. Portanto, essa diferenciação conforme aponta Castells 
(1983), não ocorre somente em termos espaciais e de paisagem, mas também social, como 
mostrou o diagnóstico do meio socioeconômico da AID (ver itens 8.4.2.2 Perfil Econômico da 
AID e 8.4.6.2 Índices de Qualidade de Vida da AID). 
 
Entrando na centralidade Freguesia do Ó, o uso misto se intensifica, estando associado às vias 
de alta circulação e às que fazem conexão com estas, como pode ser visto nas proximidades da 
avenida Itaberaba e Inajar de Souza. Nota-se também o aumento do uso comercial e de 
prestação de serviços, sobretudo ao longo dos eixos viários estruturais, como ocorre nas 
avenidas Ministro Petrônio Portela, João Paulo I e Edgar Facó. 
 
A avenida Itaberaba se inicia no centro histórico da Freguesia do Ó e penetra nas áreas ao 
norte, acompanhando o divisor de águas. Nota-se que no entorno da futura estação 
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Itaberaba/Hospital Vila Penteado, a avenida Itaberaba intensifica o uso comercial, pois se situa 
próximo ao entroncamento com a avenida Parapuã.  
 
Vale mencionar que, o Hospital Vila Penteado possui acesso pela avenida Ministro Petrônio 
Portela, situada no fundo de vale. 
 
Entre as avenidas Petrônio Portela e Itaberaba a diferença de cota supera os 30 metros e tem 
se apresentado como uma forte barreira à integração da região. O acesso do vale ao espigão é 
realizado atualmente de forma inadequada pela área ao lado do hospital ou pela rua Itaiquara. 
Neste sentido, a futura estação terá o papel de integração, utilizando as próprias escadas 
rolantes como forma de facilitar esta conexão, conforme aponta o projeto funcional da linha 6. 
 
No raio de 600 metros da futura estação Itaberaba / Hospital Vila Penteado predomina a zona 
mista de média densidade (FO ZM 02/01). Ao sul desta estação existe uma zona mista de alta 
densidade (FO ZM – 3b/06).  
 
Com a implantação desta estação, o PRE 2004 poderá incorporar uma zona de centralidade 
linear ao longo da avenida Itaberaba ou uma zona de centralidade polar no entorno desta 
estação. De qualquer forma, o hospital Vila Penteado terá maior acessibilidade aos usuários que 
porventura procurem atendimento desta unidade. 
 
Ao longo da avenida Ministro Petrônio Portela estão em construção torres residenciais voltadas 
as classes de renda média e média-alta, que conforme apontado no item 8.4.9 Mercado 
Imobiliário utilizam a proximidade do metrô como uma forma de valorização do acesso e 
localização do empreendimento. 
 
As habitações precárias e favelas estão situadas na porção nordeste desta centralidade e 
ocorrem em menor quantidade e proporção quando comparado com a centralidade Brasilândia.  
 
Por outro lado, as indústrias são mais expressivas na centralidade Freguesia do Ó, dada a 
proximidade com a marginal Tietê e ao acesso para a rodovia dos Bandeirantes. 
 
A região do entorno da futura estação João Paulo I pode ser considerada como uma área de 
urbanização ainda em consolidação. O eixo das avenida Miguel Conejo/João Paulo I vem se 
consolidando como eixo de centralidade linear e a tendência é de adensamento de usos 
comerciais e de serviços, bem como de verticalização, que estará condicionada aos índices de 
aproveitamento e ao planejamento municipal.  
 
Atualmente estas duas avenidas se destacam como vias de acesso a toda a porção norte da 
centralidade Freguesia do Ó, oferecendo um grande número de linhas de transporte coletivo. De 
acordo com o projeto funcional da linha 6 - laranja está previsto neste eixo viário a construção de 
um terminal de ônibus para integração das linhas com a rede metroviária. 
 
O eixo das avenidas Miguel Conejo/João Paulo I está inserido em um vale, cujo processo de 
adensamento das encostas nos dois lados está em andamento, porém de forma mais intensa na 
porção oeste, onde se observa o aumento do número de lançamentos imobiliários de edifícios 
de múltiplos andares. 
 
Essas duas avenidas são zonas de centralidade linear (FO ZCL a/05), evidenciando a vocação 
desta área para implantação da estação João Paulo I. No entorno desta futura estação existe 
uma zona mista de média densidade (FO ZM 02-01) e uma zona mista de alta densidade (FO 
ZM – 3b/06). 
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A futura estação Freguesia do Ó está situada paralela ao alinhamento da avenida Miguel 
Conejo, que polariza a ocupação da região. Além disso, essa avenida está próxima ao largo 
Oliveira Viana, formado pelo entroncamento da avenida Santa Marina e das ruas Antonieta 
Leitão e Bonifácio Cubas. Neste largo existem agências bancárias, além de serviços e 
comércios locais como padarias, mercados, lotéricas e etc. 
 
Vale mencionar que, a rua Antonieta Leitão está imediatamente uma quadra ao sul do largo da 
Matriz, onde localiza-se a igreja Nossa Sra. da Freguesia do Ó, ponto de encontro de turistas e 
moradores locais. 
 
A área à leste da avenida Miguel Conejo pode ser considerada como um centro comercial e de 
serviços de âmbito regional, apresentando forte conexão com o centro tradicional da Freguesia 
do Ó. Do ponto de vista da ocupação, é notável a predominância de edifícios de pequeno porte. 
 
Enquanto o outro lado da avenida Miguel Conejo é ocupado pelo uso misto (horizontal), 
caracterizado pela alta declividade e por um parcelamento que dificulta o acesso à avenida. 
A futura estação Freguesia do Ó poderá impulsionar e contribuir para os comércios e serviços 
que já predominam nesta área. Cabe notar que a Freguesia do Ó é um centro local da porção 
noroeste do município, podendo dinamizar-se com a estação. 
 
Pode-se inferir que a estação Freguesia do Ó localizada antes do rio Tietê, poderá futuramente 
induzir a instalação de estacionamentos de automóveis, bem como recepcionar um terminal 
para ônibus fretados, conforme preconiza o próprio projeto funcional da linha 6 – laranja. 
 
No que tange a áreas homogêneas, a centralidade Freguesia do Ó mostra-se com maior 
diversidade do que a Brasilândia, havendo diferenciação entre as porções nordeste, centro e sul.  
 
No extremo nordeste da centralidade Freguesia do Ó a ocupação é diversificada, onde residem 
pessoas de média e baixa renda, ou seja, construção de baixo e médio padrão em diferentes 
estados de conservação, como pode ser visto nas ruas Domingos Freire, Daniel de Toledo, 
Mourato de Oliveira, João Bragança, Joaquim Guerra e etc. Neste local as formas estão 
associadas às funções de moradia, comércio e serviços, além de equipamentos sociais (por 
exemplo, Escola Pedro Américo e Campo da Divinéia).  
  
Na porção central o uso continua misto, porém, o padrão se eleva em alguns pontos, chegando 
a ter extensas áreas com residências assobradadas, com acabamento externo e preocupação 
com projeto arquitetônico, cujo estado de conservação remete a população de média-alta renda. 
Essa ocupação pode ser vista no largo da Matriz e nas ruas Isabel Velho, Bonança, Moraes 
Navarro, Dr. Honorato de Moura e das Paisagens. Ainda na porção central existem condomínios 
residenciais verticais e lançamentos imobiliários. 
 
Enquanto a porção sul possui usos caracterizados pela proximidade da marginal Tietê, portanto, 
estabelecimentos de médio e grande porte, como lojas de materiais para construção civil, 
transportadora, editora, entre outras. Neste local se localiza a subprefeitura da 
Freguesia/Brasilândia. As fotos de 8.4.11.1-13 até 8.4.11.1-34 ilustram algumas paisagens da 
porção central e sul identificadas na centralidade Freguesia do Ó. 
 
O entorno de 600 metros da futura estação Freguesia do Ó comporta diversas modalidades de 
zonas, conforme listado abaixo: 
 

 Zona mista de alta densidade (FO ZM – 3b/08); 
 Zona mista de média densidade (FO ZM – 2/01); 
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 Zona especial de preservação cultural (FO ZEPEC – 01);  
 Zona exclusivamente residencial de baixa densidade (FO ZER – 1/01); e 
 Zona de centralidade polar (FO ZCP a/01 e FO ZCP a/02). 

 
Essa diversidade de zonas se deve a própria dinâmica de ocupação desta área, pois se 
encontra próximo à marginal do Tietê e possui ocupação antiga, conforme pode ser visto no 
Largo da Matriz (FO ZEPEG – 01). 
 
Com a inserção desta futura estação haverá maior integração desta centralidade com as demais 
áreas do município, propiciando maior acessibilidade aos moradores. Além disso, a região 
poderá receber maior número de turistas que procuram a região histórica do bairro da Freguesia 
do Ó (Largo da Matriz). Pode-se dizer que haverá adensamento populacional, contudo, o 
processo de verticalização ficará condicionado às regras de parcelamento do solo previstas para 
cada zona.  
 

 
Foto 8.4.11.1-13 – Ocupação residencial horizontal de 
padrão médio em bom estado de conservação. Área central 
da Freguesia do Ó. 

Foto 8.4.11.1-14 – Ocupação residencial horizontal de 
padrão médio-alto em bom estado de conservação. Área 
central da Freguesia do Ó. 
 

 
Foto 8.4.11.1-15 – Praça da Matriz em bom estado de 
conservação. Área central da Freguesia do Ó. 
 

Foto 8.4.11.1-16 – Praça da Matriz em bom estado de 
conservação. Área central da Freguesia do Ó. 
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Foto 8.4.11.1-17 - Restaurantes tradicionais localizados na 
praça da Matriz. Área central da Freguesia do Ó. 

Foto 8.4.11.1-18 - Restaurantes tradicionais localizados na 
praça da Matriz. Área central da Freguesia do Ó. 
 

 
Foto 8.4.11.1-19 - Igreja na praça da Matriz. Área central 
da Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-20 – Residencial horizontal de médio-alto 
padrão em bom estado de conservação. Área central da 
Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-21 – Largo Oliveira Viana – uso misto com 
predomínio de comércio e serviços. Área central da 
Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-22 – Largo Oliveira Viana – uso misto com 
predomínio de comércio e serviços. Área central da 
Freguesia do Ó. 
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Foto 8.4.11.1-23 – Avenida Itaberaba – uso misto com 
predomínio de comércio e serviços. Área central da 
Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-24 – Avenida Itaberaba – uso misto com 
predomínio de comércio e serviços. Área central da 
Freguesia do Ó. 
 

 
Foto 8.4.11.1-25 – Avenida Ministro Petrônio Portela – uso 
misto com predomínio de comércios e serviços. Área 
central da Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-26 – Hospital Geral Vila Penteado localizado 
na avenida Ministro Petrônio Portela. Área central da 
Freguesia do Ó. 
 

 
Foto 8.4.11.1-27 – Lançamento imobiliário na avenida 
Ministro Petrônio Portela. Área central da Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-28 – Padrão residencial horizontal. Área 
centro-norte da Freguesia do Ó. 
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Foto 8.4.11.1-29 – Entrocamento da avenida João Paulo I 
com a Itaberaba. Área centro-norte da Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-30 – Padrão residencial vertical. Área central 
da Freguesia do Ó. 
 

 
Foto 8.4.11.1-31 – Uso misto com residencial vertical na 
avenida Miguel Conejo. Área central da Freguesia do Ó. 

 
Foto 8.4.11.1-32 – Uso misto com residencial vertical na 
avenida Miguel Conejo. Área centro-sul da Freguesia do Ó. 
 

  
Foto 8.4.11.1-33 – Uso residencial horizontal na Freguesia 
do Ó. 

Foto 8.4.11.1-34 – Uso residencial horizontal na Freguesia 
do Ó. 
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Atravessando a marginal do Tietê, chega-se a centralidade Lapa, a qual apresenta expressiva 
heterogeneidade entre as formas e funções dos objetos geográficos ali existentes. Fato que é 
averiguado ao se analisar o Mapa de Uso e ocupação do Solo da AID e ADA (MSE-LLJ-06). 
 
Nota-se que essa heterogeneidade é mais expressiva na porção ao norte da linha férrea, 
classificada como uso misto residencial, industrial, comércio e serviços. Apesar disso, dentro 
deste perímetro da centralidade Lapa é possível apontar algumas áreas com características de 
uso e ocupação do solo semelhantes, e, portanto, mais homogêneas.  
 
De forma geral, nesta centralidade pode-se apontar duas áreas com características distintas. A 
área ao norte da linha férrea com quadras extensas, largas e viário pouco articulado e maior 
presença de indústrias, enquanto ao sul da linha férrea, as quadras são simétricas e articuladas 
na configuração de um tabuleiro de xadrez, com maior presença de comércio e serviços e uso 
residencial misto horizontal vertical.  
 
O viário com quadras largas, extensas e pouco articulado e a maior presença de indústrias ao 
norte da linha férrea é resquício do período econômico anterior por qual passou a região da 
Barra Funda (centralidade da Lapa). Tendo no início do século XX a intensificação do uso 
industrial no local devido a uma conjuntura de fatores, como a proximidade com a marginal do 
Tietê, a construção das estradas de ferro Sorocabana e São Paulo Railway, a proximidade com 
os bairros de Campos Elísios e Higienópolis e a concentração de mão-de-obra composta de 
imigrantes que chegavam a São Paulo em busca de trabalhos. 
 
Esse período com predomínio do setor secundário (industrial) foi característico dessa região 
(centralidade Lapa) entre 1880 e 1930, permanecendo com menor intensidade até 1970.  
 
Essa diferenciação entre as duas áreas, foi tratada por Brunelli et al (2006), que considerou a 
região localizada entre a linha de trem e a marginal Tietê como Barra Funda de baixo (ao norte 
da linha férrea) e a localizada entre a linha de trem e os Campos Elíseos como Barra Funda de 
cima (ao sul da linha férrea). Segundo este autor, a Barra Funda de cima foi influenciada pelos 
bairros de Santa Cecília, Perdizes e Campos Elíseos, e então assistiu a um processo de 
expulsão de suas indústrias maiores, caracterizando-se como zona residencial para classe 
média, pequena indústria e oficina, conservando poucos traços físicos característicos de bairro 
operário italiano e diferenciando-se da Barra Funda de baixo na época. Diferenciação que se 
manteve até os dias atuais, com a Barra Funda de cima possuindo mais áreas residenciais de 
uso misto horizontal/vertical e a Barra Funda de baixo mais áreas industriais. 
   
O terceiro período econômico por qual passou a região, começou em 1930, mas intensificou-se 
a partir dos anos 70 até os dias de hoje. Este período é constituído pela desconcentração 
(esvaziamento) industrial e inserção do setor terciário, bem como pela instalação de 
empreendimentos imobiliários e de lazer na região. Sendo assim, a heterogeneidade da forma e 
função dos objetos geográficos da centralidade Lapa está relacionada com o processo histórico 
destes períodos retratados, tendo ainda no período atual alguns objetos geográficos com 
funções industriais e outros relacionados ao setor terciário, voltados ao comércio e serviços, 
educação cultura e lazer. 
 
É importante citar que essa alteração no uso e ocupação do solo que ocorreu no local, deixando 
de ter um uso predominantemente industrial e passando a ter um uso misto residencial, 
industrial e de comércio e serviços está sendo intensificada com a Operação Urbana Água 
Branca que está em andamento, a qual visa uma reestruturação urbana da região e o incentivo 
ao adensamento populacional e o uso residencial.  
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O contraste entre a morfologia urbana da área ao norte e ao sul da linha férrea pode ser 
visualizado na foto aérea apresentada a seguir. 
 

 
Foto 8.4.11.1-35 - Foto Aérea Oblíqua mostrando os distritos de Casa Verde e Limão (no primeiro plano), a área ao 
norte da linha férrea (em destaque de preto, no centro) e em seguida, mais ao fundo, o distrito de Perdizes e a região 
da Lapa ao sul da linha férrea (Fonte:  www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=44070236 – consulta realizada em 
13/08/2010) 
 
 
 
Na Barra Funda de baixo o quadrante entre o limite da AID a oeste, a marginal do Tietê ao norte, 
a linha férrea ao sul e a avenida Santa Marina a leste é o local da centralidade Lapa com maior 
concentração de indústrias. Em sua porção noroeste localizam-se as indústrias Alstom, Siemens 
e Teletransporte e e-business park, já na porção sudeste localiza-se a indústria Saint Globain. 
As fotos a seguir ilustram os usos industriais e de comércio e serviços ao longo da avenida 
Santa Marina. 
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Foto 8.4.11.1-36 - Fachada da Indústria Saint Gobain na 
avenida Santa Marina.  

Foto 8.4.11.1-37 - Indústria Saint Gobain –localizada na 
avenida Santa Marina. 
 

 
 

  
Foto 8.4.11.1-38 - Edifício empresarial, localizado na 
avenida Santa Marina. 

Foto 8.4.11.1-39 - Empresas Confix e Doublé Fastener, 
localizada na avenida Santa Marina. 

 
 
 
 
Na porção a leste da avenida Santa Marina destaca-se a presença de equipamentos de 
educação, saúde, esporte, lazer e cultura e também institucionais, os quais têm a função de 
prestar serviços para a sociedade. Vale mencionar o Centro de Treinamento e Educação do 
Trânsito da CET adjacente a avenida Marquês de São Vicente e o Complexo do Fórum Criminal 
Ministro Mario Guimarães localizado entre a avenida Presidente Castelo Branco e a avenida Dr. 
Abraão Ribeiro. Esses usos são exemplificados pelas fotos 8.4.11.1-40 até 8.4.11.1-45. 
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Foto 8.4.11.1-40 – Centro de Treinamento e Educação do 
Trânsito da CET. 

Foto 8.4.11.1-41 – Complexo do Fórum Criminal Ministro 
Mario Guimarães. 
 

Foto 8.4.11.1-42 – Centro de Treinamento do São Paulo, 
localizado na avenida Marquês de São Vicente. 

Foto 8.4.11.1-43 – Centro de Treinamento do Palmeiras, 
localizado na avenida Marquês de São Vicente. 
 

Foto 8.4.11.1-44 – Parque de diversões Playcenter, 
lindeiro a Marginal do Tietê (Fonte: Google Earth). 

Foto 8.4.11.1-45 – Estádio Palestra Itália, localizado ao sul 
da linha férrea na avenida Turiassu (Fonte: Google Earth). 

 


