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8.4.5)  Habitação 
 
8.4.5.1) Área de Influência Indireta – AII  
 

 Aspectos Metodológicos 
 
O diagnóstico para a temática habitação na AII está descrito considerando diversas 
características do domicílio, apresentado desta forma, o total de domicílios particulares 
permanentes, a tipologia dos domicílios e o número de domicílios improvisados.  
 
Por meio da análise desses dados é possível observar as características habitacionais da AII e 
também a morfologia urbana, apontando-se as áreas predominantemente verticais ou 
horizontais.  
 
Em relação à infraestrutura de habitação serão apresentados os dados de saneamento básico 
do domicílio, apresentando a forma de abastecimento de água e de disposição do esgoto e do 
lixo.  
 
Os dados são provenientes da EMPLASA (Unidades de Informações Territorializadas – UITs 
2008), que utilizam como fonte de dados o Censo Demográfico do IBGE de 2000. 
 
Com intuito de facilitar a compreensão dos dados apresentados, da mesma forma que nos itens 
anteriores, sempre que necessário serão gerados cartogramas, onde estarão espacializadas as 
temáticas relacionadas às habitações da AII. 
 

 Análise socioespacial da habitação na AII 
 
Segundo o IBGE (2002:07), o domicílio é caracterizado como: “o local estruturalmente 
separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que 
esteja sendo utilizado como tal”.  
 
Para o IBGE os critérios essenciais desta definição são os de separação e independência. A 
separação fica caracterizada quando o local de habitação é limitado por paredes, muros ou 
cercas, coberto por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se das 
demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ou consumir seus alimentos e proteger-se do 
meio ambiente, arcando, total ou parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia.  
 
A independência fica caracterizada quando o local de habitação tem acesso direto, permitindo a 
seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras 
pessoas. 
 
A classificação da espécie dos domicílios é feita pela seguinte conceituação do IBGE: 
 
1º - Domicílio particular - quando o relacionamento entre seus ocupantes era ditado por laços 
de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. Os domicílios 
particulares desagregaram-se em:  
 
a) Permanente - quando construído para servir exclusivamente à habitação e, na data de 
referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas.  
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b) Improvisado - quando localizado em unidade não-residencial (loja, fábrica, etc.) que não 
tinha dependências destinadas exclusivamente à moradia, mas que, na data de referência, 
estava ocupado por morador. Os prédios em construção, vagões de trem, carroças, tendas, 
barracas, grutas, etc., os quais estavam servindo de moradia na data de referência, também, 
foram considerados como domicílios particulares improvisados.  
 
Entende-se como dependência doméstica a situação de subordinação dos empregados 
domésticos e agregados em relação à pessoa responsável pelo domicílio e entende-se por 
normas de convivência as regras estabelecidas para convivência de pessoas que residiam no 
mesmo domicílio e não estavam ligadas por laços de parentesco nem de dependência 
doméstica.  
 
Os domicílios particulares permanentes tipo casa caracterizam-se como os domicílios 
localizados em uma edificação de um ou mais pavimentos, desde que ocupado por um único 
domicílio, com acesso direto a um logradouro (arruamento, vila, avenida, caminho, etc...), 
legalizado ou não, independente do material de sua construção. Já os domicílios particulares 
permanentes tipo apartamento caracterizam-se como os domicílios localizados em edifício de 
um ou mais andares, com mais de um domicílio, servidos por espaços comuns (hall de entrada, 
escadas, corredores, portarias ou outras dependências). Os domicílios particulares 
permanentes tipo cômodo são os domicílios compostos por um ou mais aposentos localizados 
em uma casa de cômodos, cortiços, cabeça-de-porco, etc... 
 
Conforme a tabela 8.4.5.1-1 a AII apresenta 40% dos domicílios tipo apartamento, indicando um 
grau de verticalização expressivo, pois é maior do que a verticalização do próprio município de 
São Paulo, que apresenta 25% dos domicílios nesta tipologia. Esta situação é reflexo da 
localização da AII, que ao sul marginal do Tietê, principalmente em sua porção sudeste, localiza-
se exatamente na área central do município de São Paulo onde o uso e ocupação do solo é 
mais verticalizado. 
 
É nessa área central do município de São Paulo que estão às centralidades com padrão de 
ocupação mais verticalizado, pois a maioria dos domicílios é do tipo apartamento, como 
acontece na centralidade Consolação/Bela Vista com 90,56% dos domicílios nesta tipologia e 
Sé/Santa Cecília com 87,01% (ver cartograma 8.4.5.1-1). 
 
As centralidades que apresentaram menor grau de verticalização, e, portanto, ocupações mais 
horizontais, estão em áreas mais periféricas do município de São Paulo. Como por exemplo, a 
centralidade Perus, que apresenta 90,98% dos domicílios tipo casa e apenas 8,38% dos 
domicílios tipo apartamento. Do mesmo modo, a centralidade Brasilândia apresenta 85,72% dos 
domicílios tipo casa e 11,14% do tipo apartamento.  
 
Observando o cartograma 8.4.5.1-2 é possível observar a diferenciação das centralidades ao 
norte (mais distantes do centro) com ocupações de padrão horizontal e as centralidades ao sul 
(próximas do centro) vertical.  
 
As centralidades que obtiveram maior percentual de domicílios particulares permanentes tipo 
cômodo foram respectivamente: Liberdade (4,18%), Sé/Santa Cecília (2,46%), Brasilândia 
(2,40%) e Casa Verde/Limão (1,05%), conforme pode ser visto na tabela 8.4.5.1-1. 
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Tabela 8.4.5.1-1 

Domicílios Particulares Permanentes por centralidades classificados segundo sua 
tipologia 

 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
“Tipo: Casa” 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
“Tipo: Apartamento” 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
“Tipo: Cômodo” Centralidade 

N° 
Absoluto 

% 
N° 

Absoluto
% 

N° 
Absoluto 

% 
N° 

Absoluto
% 

Perus 18.773 99,74 17.043 90,98 1.569 8,38 121 0,65 

Jaraguá 38.423 99,21 28.001 72,30 10.163 26,24 257 0,66 

São Domingos/Pirituba 77.932 99,29 67.987 86,62 9.530 12,14 415 0,53 

Vila Leopoldina/Alto da Lapa 12.271 88,95 7.833 56,78 4.371 31,68 67 0,49 

Barra Funda/Lapa 20.009 96,14 9.529 45,78 10.318 49,57 162 0,78 

Perdizes 35.576 98,08 10.740 29,61 24.705 68,11 131 0,36 

Consolação/Bela Vista 68.258 96,53 3.563 5,04 64.036 90,56 659 0,93 

Vila Mariana 28.876 96,69 5.189 17,37 23.448 78,51 239 0,80 

Liberdade 21.941 94,19 4.412 18,94 16.555 71,07 974 4,18 

Sé/Santa Cecília 54.637 94,68 3.005 5,21 50.212 87,01 1.419 2,46 

Casa Verde/Limão 56.794 99,12 45.913 80,13 10.280 17,94 601 1,05 

Freguesia do Ó 41.818 99,41 34.973 83,14 6.719 15,97 126 0,30 

Brasilândia 65.478 99,26 56.542 85,72 7.351 11,14 1.584 2,40 

AII 

Cachoeirinha/Mandaqui 69.788 98,75 55.414 78,41 13.718 19,41 652 0,92 

Total AII 610.574 97,78 350.144 56,07 252.975 40,51 7.407 1,19 

Fonte: EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008) 

 
 
De forma geral, a porcentagem de domicílios improvisados na AII é baixa, com 0,34% dos 
domicílios nesta condição. Porém, quando analisado o número absoluto 2.122 domicílios eram 
improvisados na AII em 2000. 
 
As centralidades também apresentaram baixas porcentagens, que não passaram de 1%, tendo 
a centralidade Barra Funda/Lapa a maior porcentagem (0,71%) de domicílios improvisados. 
Resultado que pode ter relação com o antigo uso e ocupação do solo no local, que era 
predominantemente industrial, possuindo desta forma, edificações que podem estar servindo de 
moradia improvisada (ver cartograma 8.4.5.1-3). 
 
As centralidades com maior número absoluto de domicílios improvisados em 2000 foram 
respectivamente, Brasilândia (322), Sé/Santa Cecília (273) e Cachoeirinha/Mandaqui (254). Este 
número expressivo na Brasilândia tem relação com as diversas habitações precárias e áreas em 
favelas existentes no local, e na Sé/Santa Cecília com os moradores de rua e nos cortiços.  
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Cartograma 8.4.5.1-1 – Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes tipo 

Apartamento na AII 
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Cartograma 8.4.5.1-2 – Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes Tipo Casa 

na AII 
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Cartograma 8.4.5.1-3 – Porcentagem de Domicílios Particulares Improvisados na AII 
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A distribuição espacial da infraestrutura de saneamento básico dos domicílios da AII é 
apresentada nos cartogramas 8.4.5.1-4, 8.4.5.1-5 e 8.4.5.1-6.  
 
O serviço de abastecimento de água pela rede geral agrega maior número de domicílios, com 
97,19% dos domicílios particulares permanentes da AII contemplados com este serviço, seguido 
pelo serviço de coleta de lixo, com 97,07% e pelo serviço de coleta de esgoto, com 91,32% dos 
domicílios com banheiro e rede geral de esgoto. 
 
Por meio do cartograma 8.4.5.1-4 observa-se que a porcentagem de domicílios com 
abastecimento pela rede geral de água entre as centralidades variou de 88,24% (Vila 
Leopoldina/Alto da Lapa) até 99,32% (Freguesia do Ó). Além da Freguesia do Ó, as 
centralidades São Domingos/Pirituba e Casa Verde/Limão também apresentaram mais de 99% 
dos domicílios atendidos por este serviço. O restante, em sua maioria, apresentou entre 96% a 
99% dos domicílios com abastecimento de água pela rede geral.  
 
Em relação aos domicílios com banheiro e rede geral de esgoto, as centralidades Perus e 
Jaraguá - porção noroeste da AII – destacaram-se pela ausência parcial do serviço, tendo Perus 
apenas 71,59% dos domicílios com banheiro e rede geral de esgoto e Jaraguá 84,05%. O 
restante dos domicílios de Perus dispõe o esgoto por meio de fossa séptica (7,08%) e fossa 
rústica (fossa negra, poço, buraco, etc.), vala, rio ou lago (21,14%), e em Jaraguá 5,50% por 
meio de fossa séptica e 9,29% através de fossa rústica, vala, rio ou lago. 
 
A quantidade de domicílios com fossa séptica indica, de certa forma, características rurais. Este 
fato é corroborado quando se observa o uso e ocupação do solo desta área e o processo de 
urbanização mais recente quando comparado as demais centralidades da AII. 
 
As centralidades Freguesia do Ó, Casa Verde/Limão, Perdizes, Consolação/Bela Vista e Vila 
Mariana obtiveram os maiores valores de domicílios com banheiro e rede geral de esgoto, com 
mais de 95% dos domicílios atendidos por este serviço (ver cartograma 8.4.5.1-5). 
 
Quanto à coleta de lixo, a centralidade Vila Leopoldina/Alto da Lapa é a que apresentou a menor 
porcentagem de domicílios com lixo coletado, tendo apenas 88,71% atendidos por este serviço. 
As centralidades Perus, Sé/Santa Cecília e Liberdade apresentaram entre 90% a 95% dos 
domicílios com lixo coletado, e o restante mais de 95% (EMPLASA, 2008) (ver cartograma 
8.4.5.1-6). 
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Cartograma 8.4.5.1-4 – Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

Abastecimento de Água pela Rede Geral na AII 
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Cartograma 8.4.5.1-5 – Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com 

Banheiro e Rede Geral de Esgoto na AII 
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Cartograma 8.4.5.1-6 – Porcentagem de Domicílios Particulares Permanentes com Lixo 

Coletado na AII 
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8.4.5.2) Área de Influência Direta – AID  
 

 Aspectos Metodológicos 
 

O diagnóstico das habitações da AID seguiu os mesmos referenciais metodológicos que foram 
utilizados para a AII, os quais estão descritos no item 8.4.5.1. Vale ressaltar que, os dados 
utilizados neste diagnóstico são provenientes da EMPLASA, que agregou e sistematizou os 
dados do censo demográfico de 2000 (IBGE) para publicar o trabalho titulado Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs. 
 
Além das variáveis utilizadas para AII, como a tipologia, espécie dos domicílios e estrutura de 
saneamento básico, será apresentada a condição dos domicílios, ou seja, domicílios próprios ou 
alugados. 
 
Conforme metodologia adotada para o diagnóstico do meio socioeconômico deste EIA, com 
intuito de facilitar a compreensão dos dados apresentados, sempre que possível serão gerados 
cartogramas, onde estarão espacializadas as temáticas relacionadas às habitações da AID, 
conforme os métodos da cartografia temática organizado por Martinelli (2003). 
 

 Análise dos dados e indicadores das habitações da AID 
 
De acordo com a tabela 8.4.5.2-1, na AID como um todo a maioria dos domicílios particulares 
permanentes é do tipo apartamento (55,60%), indicando de forma geral uma ocupação mais 
verticalizada no perímetro.. Contudo, esse dado não representa as particularidades internas da 
AID, sobretudo entre as regiões ao norte e ao sul da marginal do Tietê. Para verificar tal 
realidade é necessário desagregar os dados da AID na escala das centralidades. 
 
Apenas as centralidades Brasilândia e Freguesia do Ó, localizadas ao norte da marginal do 
Tietê, apresentaram maior porcentagem de domicílios particulares permanentes tipo casa, com 
respectivamente 87,58% e 81,51% dos domicílios nesta tipologia, o que indica uma ocupação 
mais horizontal nestas centralidades.  Desta forma, as centralidades que apresentaram menor 
grau de verticalização, e, portanto, ocupações mais horizontais, estão em áreas mais afastadas 
do centro expandido do município de São Paulo.  
 
Observando o cartograma 8.4.5.2-1 fica evidente a diferenciação das centralidades ao norte 
(mais distantes do centro) com ocupação de padrão horizontal e as centralidades ao sul 
(próximas do centro) com padrão vertical.  
 
Alguns fatores permitem inferir argumentos sobre a ocupação horizontal das centralidades 
Brasilândia e Freguesia do Ó. Em primeiro lugar trata-se de uma região da cidade de 
urbanização recente quando comparada a região central, onde a topografia é acidentada 
favorecendo a ocupação horizontal. Outro fator é o desinteresse parcial dos agentes 
econômicos do mercado imobiliário durante o século XX para com essa região. 
 
Neste contexto se insere a população de baixa e média renda, que promoveu um processo de 
ocupação que historicamente resultou na estrutura urbana atual (desenho urbano irregular e vias 
com baixo poder de conectividade). Esta realidade associada ao foco do mercado imobiliário 
para outras áreas do município de São Paulo resultou em baixos investimentos nessas 
centralidades, implicando na menor participação de domicílios do tipo apartamento. Porém, 
essas centralidades, principalmente a centralidade Freguesia do Ó, possuem um potencial para 
a verticalização induzido pelas transformações do espaço urbano (readequação urbanística, 
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criação e melhorias viárias e etc), por exemplo, com a implantação da linha 6 – Laranja do 
Metrô/SP, o que poderá aumentar a participação de domicílios do tipo apartamento, a médio e 
longo prazo. 
 
As demais centralidades apresentaram expressivo grau de verticalização, já que 50% dos 
domicílios são do tipo apartamento. Destacaram-se as centralidades Consolação/Jardins e 
Consolação/Centro com mais de 90% dos domicílios nesta tipologia (ver cartograma 8.4.5.2-2). 
 
As centralidades que obtiveram maior percentual de domicílios particulares permanentes tipo 
cômodo foram: Liberdade (4,44%), Brasilândia (1,84%), Consolação/Centro (1,46%) e 
Consolação/Jardins (1,05%), conforme pode ser visto na tabela 8.4.5.2-1. 
 
A maior ou menor presença de domicílios improvisados está relacionada ao processo histórico 
de ocupação e as condições socioeconômicas da população de cada centralidade, pois como já 
citado na AII, os domicílios são considerados improvisados “quando localizados em unidade 
não-residencial (loja, fábrica, etc.) que não tinha dependências destinadas exclusivamente à 
moradia, mas que, na data de referência, estava ocupado por morador. Os prédios em 
construção, vagões de trem, carroças, tendas, barracas, grutas, etc., os quais estavam servindo 
de moradia na data de referência, também, foram considerados como domicílios particulares 
improvisados” (IBGE, 2002). 
 
Assim como na AII, na AID a porcentagem de domicílios improvisados é baixa (0,24%). Quando 
analisado o dado absoluto, eram 547 domicílios improvisados na AID em 2000. As centralidades 
com maior número absoluto de domicílios improvisados em 2000 foram em ordem decrescente: 
Brasilândia (181), Consolação/Centro (107), Freguesia do Ó (76) e Lapa (70). Este número 
expressivo na Brasilândia tem relação com as diversas habitações precárias e áreas em favelas 
existentes no local, e na Consolação/Centro com os moradores de rua e os cortiços.  
 
A centralidade Lapa apresentou internamente maior participação de domicílios improvisados, 
pois 0,62% dos domicílios desta centralidade foram classificados como improvisados pelo IBGE 
no levantamento do censo demográfico de 2000 (ver cartograma 8.4.5.2-3). 
 

Tabela 8.4.5.2-1 
Domicílios Particulares Permanentes da AID por centralidades, classificados segundo sua 

tipologia – censo demográfico 2000 (IBGE) 
 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 

Domicílios Part. 
Perm. Tipo Casa 

Domicílios Part. 
Perm. Tipo 

Apartamento 

Domicílios Part. 
Perm. Tipo CômodoCentralidade 

N° Absoluto 
% 

N° 
Absoluto 

% 
N° 

Absoluto 
% 

N° 
Absoluto 

% 

Brasilândia 62.222 54.621 87,58 6.454 10,37 1.146 1,84 

Freguesia do Ó 26.051 21.233 81,51 4.728 18,15 90 0,35 

Lapa 10.851 4.265 39,31 6.503 59,93 84 0,77 

Perdizes 27.127 5.761 21,24 21.291 78,49 76 0,28 

Consolação/Jardins 21.055 1.135 5,39 19.700 93,56 222 1,05 

Consolação/Centro 50.720 2.919 5,76 47.062 92,79 741 1,46 

AID 

Liberdade 21.941 4.412 20,11 16.555 75,45 974 4,44 

Total AID 219.967 94.346 42,89 122.293 55,60 3.333 1,52 
Fonte: EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas, 2008. 
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Cartograma 8.4.5.2-1 
Porcentagem de domicílios do tipo casa na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-2 
Porcentagem de domicílios do tipo apartamento na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-3 
Porcentagem de domicílios improvisados na AID por centralidade 
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Em relação à condição dos domicílios (próprios ou alugados) verifica-se que no total da AID, 
54,56% dos domicílios são próprios. A centralidade que apresentou maior percentual de 
domicílios próprios foi Perdizes, com 71,97% nesta condição, enquanto a centralidade com 
maior percentual de domicílios alugados foi Consolação/Centro, com 36,25% dos domicílios. 
Estes dados estão espacializados nos cartogramas 8.4.5.2-4 e 8.4.5.2-5.  
 
Os serviços de saneamento básico da AID (distribuição de água pela rede geral, coleta de 
esgoto pela rede geral e coleta de lixo), de forma geral apresentaram resultados acima do 
encontrado em outras capitais do Brasil, haja vista que esses serviços contemplaram mais de 
95% dos domicílios da AID.  
 
O abastecimento de água pela rede geral agrega maior número de domicílios, abrangendo 
99,89% dos domicílios particulares permanentes da AID, seguido pelo serviço de coleta de lixo, 
contemplando 99,69% e pelo serviço de coleta de esgoto, com 97,10% dos domicílios com 
banheiro e rede geral de esgoto.  
 
Analisando as especificidades de cada centralidade da AID, pode-se dizer que os dados 
relativos aos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo também apresentaram 
resultados expressivos, pois todas as centralidades possuíam em 2000, mais do que 99% dos 
domicílios atendidos por estes serviços. 
 
Quanto aos domicílios com banheiro e rede geral de esgoto, todas as centralidades 
apresentaram mais do que 90% dos domicílios atendidos por este serviço. A variação do 
percentual dos domicílios atendidos por este serviço ficou entre 91,67% na centralidade 
Brasilândia e 99,84% na centralidade Liberdade.  
 
Na centralidade Brasilândia algumas áreas apresentam precariedade no atendimento aos 
serviços de saneamento básico, principalmente em relação ao esgotamento sanitário. Essa 
condição é consequência da presença de um número significativo de domicílios subnormais e 
favelas, nas quais, não houve um projeto de urbanização e, portanto parte das habitações não 
estão conectadas a rede geral. 
 
Como o percentual de domicílios atendidos pelos serviços de saneamento básico em todas as 
centralidades foi maior do que 90% optou-se por gerar os cartogramas 8.4.5.2-6, 8.4.5.2-7 e 
8.4.5.2-8, com os dados absolutos, permitindo que fosse retratado melhor o déficit dos serviços 
de saneamento básico por centralidade. 
 
O cartograma 8.4.5.2-6 mostra os domicílios sem abastecimento de água pela rede geral ou por 
poço ou nascente. A forma de abastecimento destes domicílios é por meio da água das chuvas, 
reservatórios (ou caixa), por carro-pipa ou por poço ou nascente localizados fora da propriedade.  
 
No cartograma 8.4.5.2-7 estão apresentados os domicílios com disposição inadequada do 
esgoto, ou seja, não são dispostos pela rede geral e nem por fossas sépticas. São domicílios 
que o banheiro ou sanitário é ligado a fossas rústicas (fossa negra, poço, buraco, etc.), vala, rio 
e lago. 
 
A quantidade de domicílios com disposição inadequada do lixo está retratada no cartograma 
8.4.5.2-8. Considera-se disposição inadequada, os domicílios que queimam o lixo na 
propriedade ou jogam em terrenos baldios, logradouro público, rio e lago. 
  
Em todos os serviços (abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo) a centralidade 
Brasilândia mostrou-se com maior déficit, quando comparada com as outras centralidades.  
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Observando os cartogramas que retratam as condições de saneamento básico dos domicílios da 
AID, percebe-se que embora a AID esteja com condição favorável de infraestrutura de 
saneamento quando comparando com outras capitais do Brasil, ainda existem muitos domicílios 
sem o acesso a esses serviços básicos, pois 5.137 domicílios estão com disposição inadequada 
do esgotamento sanitário. Como já citado na AII, tais serviços são direito de todos os cidadãos.  
 

 
Cartograma 8.4.5.2-4 

Porcentagem de domicílios próprios na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-5 
Porcentagem de domicílios alugados na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-6 
Número de domicílios sem abastecimento de água pela rede geral ou por poço/nascente 

na propriedade na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-7 
Número de domicílios com disposição inadequada de esgoto na AID por centralidade 
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Cartograma 8.4.5.2-8 
Número de domicílios com disposição inadequada de lixo na AID por centralidade 

 
 
 
 


