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A localização dos estabelecimentos de comércio e serviços está disposta preferencialmente nas 
vias estruturais da centralidade Lapa, como a avenida Francisco Matarazzo, avenida Marquês 
de São Vicente, avenida Thomas Edson, rua Nossa Senhora da Lapa e rua Cerro Corá. A 
avenida Marquês de São Vicente em particular, possui a ocupação e uso do solo bem 
diversificado, tendo objetos geográficos exercendo as mais variadas funções, desde industriais, 
comércios e serviços até residenciais (ver fotos 8.4.11.1-46 até 8.4.11.1- 51). 
 
A porção sudoeste da centralidade Lapa, localizada ao sul da linha férrea, possui um padrão 
territorial de ocupação distinto das demais. Nota-se uma centralidade de comércio e serviços no 
entorno da rua Nossa Senhora da Lapa e usos mistos, sendo os usos residenciais de médio a 
médio-alto padrão, influenciados pela proximidade com a centralidade de Perdizes e com o 
Terminal da Lapa e a estação da CPTM. As funções industriais são pouco presente nesta 
porção da centralidade Lapa. 
 
Destacam-se como especialização de comércio e serviços, o Mercado Municipal da Lapa e o 
Shopping Center Lapa. Nesta localidade e no seu entorno também se localizam diversos 
equipamentos relacionados à educação e saúde, tais como o SENAC Lapa Scipião, a Faculdade 
e Colégio Flamingo, a Estação Ciência e o Hospital Sorocabana.  
 
 

  
Foto 8.4.11.1-46 - Vista geral da avenida Marquês de São 
Vicente – notar a presença dos estabelecimentos de 
comércios e serviços neste eixo viário. 

Foto 8.4.11.1-47 - Vista geral da avenida Marquês de São 
Vicente – notar Fórum Trabalhista ao fundo e a presença 
dos estabelecimentos de comércios e serviços. 
 

  
Foto 8.4.11.1-48 - Fachada da Indústria Crawford – 
localizada na avenida Marquês de São Vicente. Notar ao 
lado da Crawford a faculdade UNIP. 
 

Foto 8.4.11.1-49 - Áreas da Indústria Duratex-Deca – 
localizada na avenida Marquês de São Vicente. 
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Foto 8.4.11.1-50 - Lançamento Imobiliário Vertical – 
localizado na Avenida Marquês de São Vicente – próximo 
ao Fórum Criminal. 

Foto 8.4.11.1-51 - Lançamento imobiliário vertical 
residencial, localizado na avenida Marquês de São Vicente. 

 
Foto 8.4.11.1-52 - Mercado Municipal da Lapa localizado 
ao lado da Estação Lapa da CPTM. (Fonte: 
http://wikimapia.org) 

 
Foto 8.4.11.1-53 – Shopping da Lapa localizado na rua 
Guaicurus, 72. (Fonte: http://wikimapia.org) 
 
  

 
Foto 8.4.11.1-54 – Terminal da Lapa localizado ao lado do 
Marcado Municipal da Lapa e próximo da centralidade de 
comércio e serviços na porção sudoeste da centralidade 
Lapa. (Fonte: www.wikimapia.org) 

Foto 8.4.11.1-55 - Residências horizontais de médio-alto 
padrão na porção sudoeste da centralidade Lapa 
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Com as futuras estações do Metrô da linha 6 laranja Água Branca e Santa Marina, localizadas 
ao norte da linha férrea pode-se inferir que essa alteração no uso do solo que já está em 
andamento será intensificada.  
 
De acordo com o PRE 2004 da subprefeitura da Lapa, o entorno da futura estação Santa Marina 
apresenta as seguintes unidades de planejamento: zona mista de média densidade (LA ZM – 
3a/09), zona especial de interesse social (ZEIS 1 – C008 e ZEIS 3 – C005) e zona especial de 
preservação cultural (20 e 24). 
 
O entorno da estação Água Branca possui também a zona LA ZM – 3a/09 e a zona especial de 
preservação cultural (22, 23, 31, 25, 13, 53, 54 e 57). 
 
Com a presença destas duas novas estações é provável que haja indução dos usos de comércio 
e serviços e residenciais verticais na região, tendendo a redução dos usos industriais. Além 
disso, atenderá significativo contingente populacional que atualmente desloca-se aos pontos 
nodais formados pela estação de transferência Pedro Corazza e faculdade UNIP, próximos da 
futura estação Santa Marina.  
 
Do mesmo modo, essa região terá significativa importância na circulação posteriormente a 
interligação da estação Água Branca com a linha 7 Rubi – CPTM, de forma a reorganizar os 
fluxos metroferroviário, atendendo também a nova população que porventura se instale na 
região, seja induzida pela linha 6 ou pela Operação Urbana Consorciada Água Branca. 
 
É provável que as zonas de planejamento do PRE sejam transformadas em zonas de 
centralidade polar e/ou centralidade linear. Tal fato se deve a implantação de formas 
(equipamentos de transporte) que induzem o maior aproveitamento do solo e criam condições 
de acesso fácil e rápido, sobretudo para pólos geradores de trafego existentes e que podem vir 
a se instalar nesta região. 
 
Na centralidade Perdizes ocorre um padrão de ocupação distinto das centralidades até aqui 
analisadas no quesito de suas formas, pois se evidencia uma ocupação preferencialmente 
verticalizada, quando comparada com as demais centralidades até agora apresentadas. Essa 
diferenciação das formas dos objetos geográficos pode ser percebida visualizando-se 
novamente a foto aérea obliqua (8.4.11.1-35) apresentada anteriormente.  
 
O item 8.4.5.2 Habitação da AID mostra que na centralidade Perdizes, 78,49% dos domicílios 
particulares são do tipo apartamento, ou seja, são domicílios constituídos em torres de edifícios 
de múltiplos pavimentos. 
 
Quanto ao conteúdo destas formas, ou seja, a população que as habita, destaca-se o perfil 
econômico da população desta centralidade, com a maior renda familiar e per capita entre todas 
as centralidades. 
 
Com alto poder aquisitivo da população nesta centralidade, consequentemente constatam-se 
objetos geográficos e serviços que estão correlacionadas, por exemplo, às residências verticais 
de alto padrão, aos serviços prestados no local com preços altos, ao alto valor do m² de terreno, 
à baixa concentração de equipamentos públicos sociais, conforme apresentados no item 8.4.13 
Infraestrutura Urbana da ADA, faculdades particulares como a Pontifícia Universidade Católica – 
PUC e a Faculdade Santa Marcelina, entre outros. 
 
O destaque da centralidade Perdizes está relacionado à sua localização privilegiada. Por meio 
dos corredores Pacaembu/Elevado Costa e Silva (o Minhocão), Prof. Alfonso Bovero/Dr. Arnaldo 
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e Sumaré/Heitor Penteado/Dr. Arnaldo, é possível chegar com facilidade às mais diversas 
regiões da cidade, inclusive à avenida Paulista. Do mesmo modo, as avenidas Sumaré/Antártica 
e Marginal Tietê oferecem acesso imediato às rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera e 
Castelo Branco, a noroeste, e às rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna a leste. (EMPLASA, 
2008). 
 
A centralidade Perdizes como um todo apresenta uso misto residencial vertical/comércio e 
serviços. No entanto, algumas porções deste território possuem características distintas, como 
no entorno da avenida Pompéia, que se configura com uma ocupação predominantemente 
residencial horizontal mesclada com comércio e serviços. Por outro lado, na porção norte, no 
entorno da avenida Francisco Matarazzo, há diversos equipamentos sociais e de serviços 
ligados a educação e lazer e usos industriais na porção sul. Por outro lado, na porção leste da 
avenida Sumaré, mais próxima do bairro Pacaembu, tendo sua topografia com declividade mais 
elevada, há o uso predominante residencial horizontal, com habitações de alto padrão. A 
morfologia urbana desta porção destoa-se da centralidade de Perdizes e está mais associada ao 
bairro do Pacaembu. 
 
Na área situada ao longo da avenida Pompéia encontra-se o Hospital São Camilo, o SESC 
Pompéia e o Centro Universitário São Camilo. Vale salientar que, no entorno destes dois 
equipamentos, localizam-se os shoppings centers Bourbon e West Plaza, que apesar de 
estarem localizados na centralidade da Lapa “surgiram para atender a demanda de moradores 
de classe média-alta da região (Distrito de Perdizes1) que não encontravam no bairro um mix 
de lojas de grife.” (EMPLASA, 2008). 
 
A ilustração desta área é feita através das fotos 8.4.11.1-56 até 8.4.11.1-61. 
 

 
Foto 8.4.11.1-56– Hospital São Camilo localizado na 
avenida Pompéia. (Fonte: www.gh3.com.br) 

  
Foto 8.4.11.1-57: SESC Pompéia, localizado na Rua Clélia, 

bem próximo da avenida Pompéia. 
 

                                                           
1 Grifo nosso. 
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Foto 8.4.11.1-58 – Centro Universitário São Camilo 
localizado na rua Padre Chico. Fonte: http://www.saocamilo-
sp.br/novo/contato/endereco-unidades.php 

Foto 8.4.11.1-59 – Uso misto residencial horizontal/comércio 
e serviços no entorno da avenida Pompéia. Fonte: 
www.skyscrapercity.com) 

  
Foto 8.4.11.1-60 – Usos de comércio e serviços lindeiros 
a avenida Pompéia 

Foto 8.4.11.1-61 – Uso misto, residencial-horizontal  / 
comércio e serviços no entorno da avenida Pompéia 

 
Afastando-se da avenida Pompéia no sentido leste, chega-se na porção central da centralidade 
Perdizes, onde a verticalização está em estagio avançado, cujo uso é misto residencial 
vertical/comércio e serviços. Nesta porção, localiza-se a avenida Sumaré, importante via de 
articulação da região que corta o tecido urbano do bairro das Perdizes e dá acesso a via 
estrutural marginal do Tietê por meio do viaduto Antártica, constituindo um eixo de ligação entre 
as zonas oeste e norte. Ao longo desta via há predominância de comércio e serviços. 
 
Na porção norte da centralidade Perdizes, enfatiza-se os usos residenciais verticais, no entanto, 
como mencionado anteriormente, há uma centralidade de equipamentos sociais relacionados a 
educação, cultura e lazer no entorno da avenida Francisco Matarazzo, como o Memorial da 
América Latina, o Parque Água Branca, a faculdade Uninove, a faculdade SENAC, entre outros. 
Há ainda, alguns usos industriais reliquiais. 
 
Vale ressaltar que, nesta porção está localizado o Terminal Intermodal Barra Funda que 
possivelmente contribuiu para o adensamento dos equipamentos sociais ligados a educação, 
lazer e cultura no seu entorno. 
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Foto 8.4.11.1-63: Memorial da América Latina, localizado 
na rua Auro Soares de Moura Andrade – próximo ao 
terminal Intermodal da Barra Funda. Ao fundo a ocupação 
verticalizada do bairro das Perdizes. 
 

Foto 8.4.11.1-64: Parque da Água Branca – equipamento 
social e de serviço, localizado na avenida Francisco 
Matarazzo. 

  
Foto 8.4.11.1-65: UNINOVE – Equipamento social e de 
serviço localizado na Rua Auro Soares de Moura Andrade 
– próximo ao terminal Intermodal Barra Funda. 

Foto 8.4.11.1-66: SENAC – equipamento social e de 
serviço localizado na avenida Francisco Matarazzo - 
próximo ao Parque da Água Branca. 
 

 
Foto 8.4.11.1-62 – Avenida Sumaré com a João Ramalho. 
Notar a presença de comércio e serviços lindeiros a 
avenida Sumaré e os usos residenciais verticais ao fundo. 
(Fonte: www.skyscrapercity.com) 
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Foto 8.4.11.1-67: Terminal Intermodal da Barra Funda. 
 

Foto 8.4.11.1-68: Área de uso residencial vertical – 
localizado na Rua Ministro de Godoy – próximo ao Parque 
da Água Branca. 
 

 
Foto 8.4.11.1-69 - Residência vertical de alto padrão 
localizada na rua Ministro de Godoy 

 
Foto 8.4.11.1-70 – Residência vertical de alto padrão 
localizada na centralidade de Perdizes. (Fonte: 
www.skyscrapercity.com) 
 

  
Foto 8.4.11.1-71 – Galpão Industrial e lançamento 
imobiliário vertical localizados ao lado do Memorial da 
América Latina, na porção norte da centralidade Perdizes. 

Foto 8.4.11.1-72 – Memorial da América Latina e ao fundo 
galpão industrial e lançamento imobiliário vertical. 
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É importante apontar também a existência de bairros residenciais localizados nesta centralidade, 
como o bairro das Perdizes, Sumaré, Pompéia e parte do bairro Pacaembu. Conforme aponta 
EMPLASA (2008), a proximidade da avenida Paulista, pólo financeiro e administrativo da 
Capital, e a instalação das estações Sumaré e Vila Madalena da linha verde do Metrô, próximas 
destes bairros, requalificaram a região e atraíram a atenção dos setores de comércio, serviços e 
imobiliário, com lançamentos voltados para os segmentos de renda mais elevada. Fato que está 
relacionado ao uso misto residencial vertical/comércio e serviços em significativa área desta 
centralidade. 

 
Com a implantação das futuras três estações do Metrô da linha 6 laranja na centralidade 
Perdizes (Cardoso de Almeida, Perdizes e Pompéia), pode-se inferir que a valorização da terra 
nesta localidade que já é alta será intensificada, assim como os usos de comércio e serviços.  
 
O PRE 2004 da subprefeitura da Lapa estabeleceu as seguintes zonas no entorno da futura 
estação SESC Pompéia: zona mista de média densidade (LA ZM – 3a/11), zona mista de alta 
densidade (LA ZM – 3b/10 e LA ZM – 3b/11), zona mista de baixa densidade (LA ZM – 2/07) e 
zona especial de preservação cultural (29 e 62). 
 
A estação Pompéia facilitará o acesso aos equipamentos sociais e de serviços, como o SESC 
Pompéia, o Centro Universitário São Camilo, o estádio Palestra Itália, os Shoppings Bourbon e 
West Plaza, o Hospital São Camilo, entre outros, beneficiando os usuários e profissionais que 
trabalham nestes equipamentos. 
 
No entorno da estação Perdizes existem as seguintes zonas planejamento: zona mista de média 
densidade (LA ZM – 3a/11), zona mista de alta densidade (LA ZM – 3b/11 e LA ZM – 3b/13), 
zona mista de baixa densidade (LA ZM – 1/06) e zona especial de preservação cultural (63 e 
64). 
 
A estação Cardoso de Almeida atenderá uma demanda expressiva de estudantes, professores e 
profissionais que necessitam de transporte público para deslocarem-se até a PUC. Atualmente 
os estudantes utilizam a estação Barra Funda e/ou a estação Clínicas, complementando o 
trajeto com ônibus. Com a nova estação instalada o deslocamento até a faculdade terá menor 
percurso e será realizado mais rápido, beneficiando os alunos e demais usuários desta 
faculdade. 
 
No raio de 600 metros da estação Cardoso de Almeida é possível encontrar zona mista de 
média densidade (LA ZM 2/08, LA ZM 1/04), zona exclusivamente residencial de baixa 
densidade (LA ZER-1-03) e zona especial de preservação cultural (04, 05, 67 e 07). Com a 
operação desta estação é provável que sejam redefinidas parte destas zonas caso sejam 
incorporadas novas centralidades polares ou lineares. 
 
Chegando-se na centralidade Consolação/Jardins, o padrão de ocupação, na maior parte de seu 
perímetro, é predominantemente vertical, com a maior porcentagem de domicílios tipo 
apartamento (93,56%) entre todas as centralidades da AID.  
 
Esta centralidade se destaca por possuir importantes vias de tráfego, como a avenida Paulista, a 
avenida Nove de Julho, avenida Brigadeiro Luis Antônio e avenida Vinte e Três de Maio.  
 
Os imóveis lindeiros à avenida Paulista constituem um centro empresarial e de lazer de maior 
grandeza do município de São Paulo (CORDEIRO, 1980 apud BARBOSA, 2001). Neste local, 
concentram importantes empresas e sedes de bancos.  
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Esta centralidade apresenta privilégios, pois está mais próxima ao centro do município de São 
Paulo, possuindo diversas linhas de Metrô e equipamentos sociais e de serviços ao longo da 
avenida Paulista.  
 
Além disso, existem importantes vias estruturais como a avenida Nove de Julho e avenida Vinte 
e Três de Maio, que levam as principais rodovias do município por meio da interligação com a 
marginal do Tietê.  
 
Esses fatores relacionam-se ao perfil econômico da população residente que possui a segunda 
maior renda familiar e per capita da AID. 
 
Sendo assim, na centralidade Consolação/Jardins localizam-se diversos equipamentos sociais e 
de serviços particulares ao alcance da população ali residente. No entorno da avenida 23 de 
Maio com a avenida Paulista percebe-se uma centralidade de serviços de saúde particulares, 
com o Hospital Beneficência Portuguesa adjacente a esta avenida, o Hospital Oswaldo Cruz na 
rua Treze de Maio e o Hospital Santa Catarina na avenida Paulista, a qual apresenta também 
equipamentos de educação e cultura, como a faculdade de comunicação social Casper Líbero e 
o MASP, Centro Cultural Itaú, o Colégio Rodrigues Alves, entre outros. 
 
Vale citar também os diversos edifícios que possuem sede de variadas empresas, localizados 
na avenida Paulista, que são classificados como comércio e serviços no (vide Mapa de Uso e 
Ocupação do Solo da AID e ADA - MSE-LLJ-05) com destaque para o prédio da FIESP – 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.  
 

Foto 8.4.11.1-73 – Avenida Paulista na altura da rua Treze 
de Maio. Observar os usos mistos residenciais 
verticais/comércio e serviços 

Foto 8.4.11.1-74 – Fachada do Hospital Santa Catarina, 
localizado na avenida Paulista 
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Foto 8.4.11.1-75 – Fachada do Hospital Beneficência 
Portuguesa, localizado próximo a avenida Vinte e Três de 
Maio. 
 

Foto 8.4.11.1-76 – Fachada do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz localizado na rua Treze de Maio. 
 

  
Foto 8.4.11.1-77 – Fachada do Prédio da FIESP localizado 
na avenida Paulista. 

Foto 8.4.11.1-78 – Foto aérea do MASP localizado na 
avenida Paulista. Notar o uso residencial vertical ao fundo, 
no entorno da avenida Nove de Julho sentido centro. 
(Fonte: www.wikimapia.com) 
 

 

 

Foto 8.4.11.1-79 – Uso misto residencial vertical/comércio 
e serviços na avenida Paulista, próximo a estação 
Brigadeiro.  

Foto 8.4.11.1-80 – Edifício da Gazeta na avenida Paulista. 
Neste edifício localiza-se o cursinho Objetivo e a 
Faculdade Casper Líbero.  
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No extremo oeste desta centralidade há um padrão de ocupação predominantemente residencial 
horizontal diferenciando-se do padrão residencial vertical/comércio e serviços da centralidade 
como um todo. Esta porção compreende o bairro do Pacaembu e está próxima ao estádio 
municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.  
 
Nesta área observa-se também significativa presença de praças e áreas verdes e, como já 
citado anteriormente, nesta porção localizam-se residências horizontais de alto padrão. Essa 
configuração atual do bairro do Pacaembu está relacionada à execução do loteamento pela 
Companhia City, que tinha como característica um sistema viário com traçado orgânico 
intercalando com as áreas verdes existentes. 
 
O limite sul da centralidade Consolação/Jardins é feito pela avenida Doutor Arnaldo, a qual é 
margeada pelo Cemitério do Araçá, classificado como uso especial (vide Mapa de Uso e 
Ocupação do Solo da AID e ADA - MSE-LLJ-06) 
 

  
Foto 8.4.11.1-81 – Cemitério do Araçá localizado na 
avenida Dr. Arnaldo 

Foto 8.4.11.1-82 – Uso residencial horizontal de alto 
padrão no entorno do estádio Pacaembu, na porção 
noroeste da centralidade Consolação/Jardins 
 

Foto 8.4.11.1-83 – Uso residencial horizontal de alto 
padrão no entorno do estádio Pacaembu, na porção 
noroeste da centralidade Consolação/Jardins 

Foto 8.4.11.1-84 – Uso residencial horizontal de alto 
padrão no entorno do estádio Pacaembu, na porção 
noroeste da centralidade Consolação/Jardins 
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O padrão de uso e ocupação do solo da centralidade Consolação/Centro se assemelha às 
centralidades Perdizes e Consolação/Jardins analisadas anteriormente, pois também possui 
grande parte de seu perímetro com uso misto residencial vertical/comércio e serviços, 
expressiva quantidade de equipamentos sociais e de serviços, predomínio de ocupação vertical 
e população de alto poder aquisitivo. Vale mencionar que, 92,79% dos domicílios particulares 
permanentes da centralidade Consolação/Centro são do tipo apartamento, além de ser a 
terceira maior renda familiar e per capita entre as centralidades da AID. 
 
Apesar de possuir diferentes padrões de uso e ocupação do solo, nesta centralidade é possível 
identificar porções com usos semelhantes e, portanto, mais homogêneos. Por exemplo, o 
pequeno quadrante no entorno do estádio Pacaembu que possui a ocupação de residências 
horizontais, diferenciando-se do restante da centralidade. Neste quadrante localiza-se a 
Faculdade Armando Álvares Penteado - FAAP.  
 
Já entre a avenida Pacaembu a oeste, a avenida São João ao norte e a Universidade Mackenzie 
a leste, onde se situa o bairro Higienópolis, observa-se o predomínio de uso residencial vertical. 
No entanto, ao longo da avenida Angélica existem usos de comércio e serviços e no cruzamento 
com a  rua Piauí o Parque Buenos Aires classificado como Praça e Área Verde Urbana (vide 
Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID e ADA - MSE-LLJ-06) 
 
A história do bairro Higienópolis se inicia em 1890, quando Martinho Buchard e Victor Nothmann 
compraram parte da Sesmaria e, trazendo da França todos os projetos e materiais, lançaram um 
dos primeiros bairros planejados e pensados para a elite paulistana. Os casarões antigos 
começaram a ser demolidos em 1950, quando foram construídos os primeiros edifícios de 
apartamentos, e então, o bairro passou a assumir as características que tem atualmente. A 
população de alto poder aquisitivo se manteve no bairro, que também abriga diversos 
exemplares da arquitetura moderna, expressiva colônia judaica, famílias tradicionais paulistas e 
diversos artistas (EMPLASA, 2008). 
 
Com localização privilegiada, próximo da avenida Paulista e do centro de São Paulo, possui 
também diversos equipamentos sociais e de serviços, constituindo um bairro antigo e 
residencial. Assim, Higienópolis possui o maior valor do solo urbano2 entre as centralidades da 
AID, tendo residências verticais de alto padrão e, como já citado, população de alto poder 
aquisitivo.  
 

  
Foto 8.4.11.1-85 – Estádio do Pacaembu localizado 
próximo a avenida de mesmo nome, ao sul da centralidade 
Consolação/Centro. 

Foto 8.4.11.1-86 – Residências horizontais de alto padrão 
localizadas no entorno do estádio Pacaembu. 

                                                           
2 Junto com o bairro Cerqueira César. Ver item 8.4.9 Mercado Imobiliário 
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Foto 8.4.11.1-87 – Faculdade Armando Álvares Penteado 
– FAAP localizada ao lado do estádio Pacaembu 
(Fonte:www.wikimapia.org). 

 

Foto 8.4.11.1-88 – Parque Buenos Aires localizado na 
avenida Angélica. 
 

  
Foto 8.4.11.1-89 – Predomínio de uso residencial vertical 
no bairro de Higienópolis. 
 

Foto 8.4.11.1-90 – Uso residencial vertical adjacente a 
avenida Angélica. 

 
Foto 8.4.11.1-91 – Avenida Angélica no cruzamento com a 
rua Piauí. Notar os usos de comércio e serviços lindeiros a 
esta avenida e a arquitetura moderna da Escola 
Panamericana de arte. 

Foto 8.4.11.1-92 – Edifício antigo, localizado na avenida 
Higienópolis 
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No entorno da Universidade Presbiteriana Mackenzie há concentração de equipamentos sociais 
e de serviços, principalmente do segmento de educação e saúde, destacando-se a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na qual funciona o Hospital Central e a Faculdade 
de Medicina da Santa Casa. Além desta, existe o campus de ciências exatas e tecnológicas da 
Pontifícia Universidade Católica – PUC. Ao sul da Universidade Mackenzie localiza-se o 
Cemitério da Consolação na rua de mesmo nome. 
 
Ainda no entorno do cemitério, à sudeste localizam-se a rua Augusta e rua Frei Caneca, ao 
longo das quais observa-se significativa presença de equipamentos culturais e bares noturnos. 
 
Seguindo mais ao leste, entre a avenida Nove de Julho e avenida Brigadeiro Luis Antônio 
também existe um uso mais diferenciado do padrão geral da centralidade como um todo, 
possuindo uma área significativa de uso misto residencial horizontal/comércio e serviços. No 
centro deste quadrante localiza-se a rua Rui Barbosa, a qual apresenta diversos equipamentos 
culturais, destacando-se os teatros ali existentes. No seu entorno, que compreende o bairro do 
Bixiga, há diversos restaurantes típicos da cultura italiana, devido à influência dos imigrantes 
italianos pioneiros na ocupação do bairro. 
 
De acordo com (BARBOSA, 2001) o bairro da Bela Vista iniciou-se em 1878/1879 com o 
loteamento de antigas chácaras sendo ocupado por população de poucos recursos, 
principalmente italianos e negros. Até 1921 intensificou-se a ocupação do bairro, com forte 
presença de imigrantes italianos e cortiços. As primeiras cantinas surgiram em 1930 e o primeiro 
teatro em 1948.  
 
Neste quadrante citado (entre a avenida Nove de Julho e avenida Brig. Luis Antônio) é diferente 
também da área entre a avenida Brigadeiro Luis Antônio e a avenida Vinte e Três de Maio, com 
uso mais verticalizado, com classes de uso residencial vertical, comércio e serviços e uso misto 
residencial vertical/comércio e serviços. 
 

 
Foto 8.4.11.1-93 – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
localizada na rua Itambé. (Fonte: www.skyscrapercity.com) 

Foto 8.4.11.1-94 - Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo localizada na rua Marquês de 
Itu. (Fonte: www.wikimapi.org) 
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Foto 8.4.11.1-95 – Pontifícia Universidade Católica – PUC -
SP campus Consolação localizada na rua Marquês de 
Paranaguá. (http://www4.pucsp.br/pos/edmat/) 
 

Foto 8.4.11.1-96 – Cemitério da Consolação localizado na 
rua de mesmo nome. 

 
Foto 8.4.11.1-97 – Uso misto residencial 
horizontal/comércio e serviços na porção entre a avenida 
Nove de Julho e avenida Brigadeiro Luis Antônio. 
 

Foto 8.4.11.1-98 – Uso misto residencial 
horizontal/comércio e serviços na porção entre a avenida 
Nove de Julho e avenida Brigadeiro Luis Antônio. 

 
Foto 8.4.11.1-99 – Teatro Sérgio Cardoso localizado na rua 
Rui Barbosa, no bairro do Bixiga. 

Foto 8.4.11.1-100 – Museu da Culinária e Cultura Italiana 
localizado próximo a rua Rui Barbosa, no bairro do Bixiga. 
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Foto 8.4.11.1-101 – Uso misto residencial vertical/comércio 
e serviços ao longo da avenida Brigadeiro Luis Antonio no 
cruzamento com a rua Pedroso. 

Foto 8.4.11.1-102 – Comércios e serviços localizados 
adjacentes a avenida Brigadeiro Luis Antonio próximo ao 
cruzamento com a rua Pedroso. 

 
Conforme a aproximação com a linha férrea na porção norte da centralidade Consolação/Centro 
verifica-se a existência de usos industriais e uso misto residencial, industrial, comércio e serviço, 
dado a proximidade com a Barra Funda de baixo que apresenta significativa presença de 
indústrias. Entretanto, a área entre a avenida São João ao sul e o limite da AID ao norte, 
identifica-se o predomínio de uso misto residencial vertical/comércio e serviços.  
 
Para esta centralidade estão previstas quatro novas estações da Linha 6 laranja: estação 
Angélica-Pacaembú na rua de mesmo nome; estação Mackenzie/Higienópolis no entorno do 
cemitério da Consolação e da faculdade e colégio Mackenzie; e as estações 14 Bis e Bela Vista. 
Dessa forma, pode-se inferir que essas estações irão atender a grande demanda existente 
atualmente da população que se desloca aos diversos pontos nodais3 distribuídos na região. 
 
No caso da estação Angélica-Pacaembú, será mais uma opção de transporte metroviário, 
visando atender os usuários da praça Charles Miller e do estádio do Pacaembu, bem como do 
contingente de estudantes da escola Panamericana de Arte e de moradores do bairro 
Higienópolis que atualmente não possuem opção de transporte metroviário no bairro. 
 
O entorno da estação Angélica-Pacaembú possui zonas de diferentes modalidades. No raio de 
600 metros desta estação está inserida a zona mista de alta densidade (SÉ ZM-3b-01), zona 
exclusivamente residencial (SÉ ZER – 1/01, sobreposta a uma zona de preservação cultural – 
bairro do Pacaembu) e zona de centralidade polar (SÉ ZCPb/05). 
 
A estação Mackenzie/Higienópolis facilitará o acesso aos diversos equipamentos sociais e de 
serviços no seu entorno, como o Cemitério da Consolação, a faculdade PUC-SP e Mackenzie, o 
cursinho Anglo, entre tantos outros. Além do mais, essa estação poderá interligar a linha 6 com 
a 4 – amarela, já em fase final de implantação. 
 
A futura estação Mackenzie/Higienópolis está inserida em uma zona de centralidade polar (SÉ – 
ZCPb/05). Desta forma, a implantação da estação atenderá a funcionalidade urbana prevista no 
PRE 2004 da subprefeitura da Sé. 
 

                                                           
3 Ver item 6.4.8 Paisagem Urbana 



 

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

CAPÍTULO III 

 

534CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

A estação 14 Bis atenderá a demanda por transporte público metroviário da população que se 
desloca aos pontos nodais da Bela Vista, incluindo a Fundação Getúlio Vargas – FGV. 
 
Essa estação está localizada em uma zona mista de alta densidade (SÉ ZM3a-06), tendo a 
influência de duas zonas de preservação cultural. Além destas, existe no entorno desta estação 
uma zona de centralidade polar (SÉ – ZCPb/05) e três ZEIS (03-C096, 03-C095 e 03-C022). 
Com a operação desta estação prevê-se maior procura por moradias nesta região, porém, a 
ocupação atualmente está consolidada, podendo haver um incremento de empreendimentos 
verticais seguindo as prerrogativas do PRE 2004 e da lei de parcelamento do uso do solo desta 
localidade. 
 
A centralidade Liberdade está a leste da avenida Vinte e Três de Maio e possui grande 
heterogeneidade no uso e ocupação do solo. Entretanto, existem duas áreas dentro desta 
centralidade com padrões de uso e ocupação do solo homogêneos. 
 
A porção oeste da centralidade Liberdade, entre a avenida Vinte e Três de Maio e a rua 
Tamandaré, possui predomínio de atividades de comércio e serviços e grande oferta de 
equipamentos sociais e de serviços, principalmente os de educação e saúde, enquanto a porção 
a leste, comporta usos residenciais verticais e horizontais no bairro da Aclimação. 
 
Na porção oeste localizam-se duas estações de Metrô da linha azul, a São Joaquim na avenida 
Liberdade e a Vergueiro na rua de mesmo nome. Pode-se dizer que estas estações 
impulsionaram as atividades de comércio e serviços e também a implantação dos equipamentos 
de educação e saúde no entorno.  
 
Na rua Tamandaré destaca-se o Anglo Vestibulares, a Universidade Unicsul e o Centro 
Universitário da FEI. Já ao longo da rua Vergueiro e avenida Liberdade, além dos comércios e 
serviços, estão diversos equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer, como a Uninove, a 
FMU, a FECAP, a UNIP, o CCSP – Centro Cultural de São Paulo, o Hospital do Servidor Público 
Municipal e o Hospital Santa Helena.  
 
Essas duas estações do Metrô/SP somadas a dinâmica de uso do solo fazem com que esta 
área seja uma zona de centralidade polar (SÉ ZCPa/03), conforme o PRE 2004. A estação São 
Joaquim fará a conexão com a futura linha 6, portanto, essa intervenção está em conformidade 
com as diretrizes de uso do solo (PRE 2004), pois criam condições favoráveis à acessibilidade 
dos moradores e usuários destes equipamentos. 
 
Na porção leste da centralidade Liberdade localiza-se o Parque da Aclimação, no entorno do 
qual se observam usos residenciais, variando entre residencial horizontal, misto residencial 
horizontal/vertical e residencial vertical. Adjacente ao parque existe uma quadra e a escola 
EEME Helen Keller, considerados equipamento social e de serviço (vide Mapa de Uso e 
Ocupação do Solo da AID e ADA - MSE-LLJ-05). Próximo da avenida da Aclimação, nas 
adjacências da rua Castro Alves há um predomínio de uso residencial vertical. 
 
Na centralidade Consolação/Centro foi apontada a influência dos imigrantes italianos na sua 
ocupação e paisagem, no caso da centralidade Liberdade também há grande influência de 
imigrantes no uso e ocupação do local, porém de imigrantes japoneses.  
 
O bairro da liberdade era conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa do município 
de São Paulo, congregava a maior colônia japonesa do mundo, fora do Japão. (EMPLASA, 
2008). Atualmente, de acordo com EMPLASA (2008) deixou de ser reduto exclusivo dos 
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japoneses, pois muitos deixaram de residir na região, mantendo apenas seus estabelecimentos 
comerciais. Com isso, o bairro passou a ser procurado também por chineses e coreanos. 
 
Dessa maneira, observa-se na paisagem desta centralidade luminárias típicas da cultura 
japonesa ao longo das ruas Galvão Bueno e rua Glória, diversos restaurantes de comidas 
típicas japonesas, chinesas e coreanas, associações culturais japonesas, entre outros. 
 

 
Foto 8.4.11.1-103 – Universidade Uninove localizada na 
rua Vergueiro. (Fonte: www.uninove.br) 
 

Foto 8.4.11.1-104 – Cursinho Anglo localizado na rua 
Tamandaré. (Fonte: http://www.anglofera.com.br) 
 

 
Foto 8.4.11.1-105 – Centro Cultural São Paulo localizado 
na rua Vergueiro. (Fonte: http://www.panoramio.com) 

Foto 8.4.11.1-106 – Avenida Liberdade. Notar comércio e 
serviços lindeiros a avenida. 
(Fonte: http://www.panoramio.com/photo/9953824) 
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Foto 8.4.11.1-107 – Luminárias típicas da cultura japonesa 
na rua Galvão Bueno. (Fonte: www.skyscrapercity.com) 

Foto 8.4.11.1-108 – Hospital Bandeirantes localizado na rua 
Galvão Bueno. Notar a escrita em japonês. (Fonte: 
www.skyscrapercity.com) 
 

 
Foto 8.4.11.1-109 – Rua Muniz de Souza. Notar os usos 
residencial horizontal e residencial vertical. À direita o 
Parque da Aclimação. (Fonte: http://www.panoramio.com) 
 

 
Foto 8.4.11.1-110 – Parque da Aclimação. Notar o uso 
residencial vertical a leste do Parque. (Fonte: 
http://www.panoramio.com/photo/25088401) 
 

  
 Síntese das características de uso e ocupação do solo na AID e ADA 

 
Após a análise do uso e ocupação do solo das centralidades da AID e ADA, o destaque é a 
desigualdade socioespacial que existente entre as centralidades ao norte e ao sul da marginal 
do Tietê. Essa desigualdade está refletida nas formas, ou seja, na paisagem do ambiente 
construído destes locais.  
 
A centralidade Brasilândia apresenta formas de ocupação mais horizontais, com baixa 
“preocupação” com projetos arquitetônicos, sem muitos detalhes no acabamento externo dos 
imóveis, enquanto as centralidades ao sul apresentam formas de ocupações mais verticais, 
porém, em alguns locais com ocupação horizontal. Em ambos os casos, ao sul da marginal do 
Tietê, verifica-se que na maior parte dos imóveis, existem projetos arquitetônicos, acabamentos 
e estética na construção. 
 
Nota-se também que nas centralidades ao sul da marginal do Tietê existe maior presença de 
equipamentos de saúde, educação e lazer. 



 

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

CAPÍTULO III 

 

537CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

Essa diferenciação das formas e objetos geográficos ao norte e ao sul da marginal do Tietê está 
relacionada à sua localização, pois a indicação geográfica se apresenta como um valor de uso 
da terra, valor que no mercado é conhecido como preço da terra. Este que é valorizado devido a 
diversos aspectos como a proximidade com o centro, os equipamentos sociais e de serviços 
localizados no seu entorno, a acessibilidade em relação ao mercado de trabalho, proximidade 
com linhas de Metrô, entre outras4. 
 
Dessa forma, estando às centralidades Brasilândia e Freguesia do Ó mais distantes do centro 
expandido do município, com saldo negativo de empregos e PIA5, menor oferta de transporte 
metroviário, o preço da terra nestas centralidades é menor, abrigando populações de menor 
poder aquisitivo (sobretudo na centralidade Brasilândia), e, evidenciando-se a desigualdade 
socioespacial entre o norte e o sul da marginal do Tietê. 
 
Com a inserção de cinco estações da Linha 6 laranja do Metrô ao norte da marginal do Tietê, 
pode-se inferir que haverá o aumento de comércio e serviços no entorno destas e, 
consequentemente, maior oferta de empregos. A acessibilidade também será melhorada, com 
maior disponibilidade de linhas metroviárias, tendendo ao preço da terra do local ser valorizado. 
Desta forma, a linha 6 trará benefícios sociais indiretos aos proprietários de imóveis e negócios 
localizados na ADA do presente estudo. 
 
Pela análise do uso e ocupação do solo da área objeto de estudo e pertencente às 
subprefeituras da Brasilândia/Freguesia do Ó, Lapa e Sé, identifica-se de maneira geral que os 
usos predominantes correspondem as zonas mistas – ZM e as zonas de centralidade polar - 
ZCP.  
 
Porém, é possível ainda identificar áreas classificadas como zonas exclusivamente residenciais 
– ZER de baixa densidade, por exemplo, o bairro do Pacaembu, cujo uso é controlado em 
função da área ser tombada pelo Condephaat.  
 
Outro local com classificação de uso diferenciada é a área da pedreira Morro Grande 
identificada como Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral – ZEPAG. 
 
Os grandes eixos viários que cortam a área objeto de estudo são classificados como zonas de 
centralidades lineares, locais onde são incentivados os usos de serviços terciários e o melhor 
aproveitamento dos locais vagos ou subaproveitados.   
 

                                                           
4 Ver item 8.4.9 Mercado Imobiliário 
5 Ver tabela 8.4.1.2-4 do item 8.4.1.2 Perfil Demográfico 


