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Foto 8.4.12.1-58: Bloco 16 – desapropriação pontual em galpão – ocupação incipiente. Avenida Santa Marina. 

 
 

 Bloco 17 
 
O bloco 17 foi dividido em A e B, conforme apresentado na figura 8.4.12.1-16. No bloco 17A, 
com 3.979m², existem comércios e serviços variados, como lotéricas, lanchonete, bares, entre 
outros. Em cima destes comércios existem residências, portanto, o bloco 17A foi classificado 
como de uso misto (comércio e residência). 
 
O bloco 17B possui 2.492m² e abrange ocupação comercial, como bar e restaurante, localizados 
na avenida Santa Marina. (ver foto 8.4.12.1-61). 
 
O entorno do bloco 17 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus e trem 
(estação Água Branca – linha Rubi da CPTM), além dos serviços públicos essenciais, em que as 
ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de 
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 
Foi constatado que a avenida Santa Marina no trecho do bloco 17, está inserida no conjunto de 
intervenções previstas no plano urbanístico da Operação Urbana Água Branca. Desta forma, 
este local possui relação com os projetos co-localizados.  
 

 
Foto 8.4.12.1-59: Bloco 17A – área de uso misto de 
comércio e residência. 

 
Foto 8.4.12.1-60: Bloco 17A – área de uso misto de 
comércio e residência. 
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Foto 8.4.12.1-61: Bloco 17B - comercial. Avenida Santa Marina 

 
 

 
Figura 8.4.12.1-15: Áreas de Desapropriação do Bloco 17 

 
 

 Bloco 18 
 
O bloco 18 foi dividido em A, B e C, sendo que os dois primeiros localizam-se entre a rua 
Guaicurus e a linha férrea, o bloco 18A com 1.596m² classificado como comércio e serviços, 
pois abrange parte de casa noturna e lojas do setor automotivo e o bloco 18B com 5.297m² 
constituídos de comércios aparentemente fechados, antigos galpões de fábricas e residências 
assobradadas mal conservadas, classificado como uso misto. Já no bloco 18C a desapropriação 
afetará uma edificação de uso misto que está localizada na esquina da rua Faustolo com a rua 
Augusto de Miranda, no bairro da Pompéia, conforme a figura 8.4.12.1-16 e a foto 8.4.12.1-64. 
 
O entorno do bloco 18 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus e trem 
(estação Água Branca – linha Rubi da CPTM), além dos serviços públicos essenciais, em que as 
ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de 
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
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Foto 8.4.12.1-62 - Bloco 18A –Av. Guaicurus – Galpão de 
casa noturna e lojas do setor automotivo  
 

Foto 8.4.12.1-63 – Bloco 18B – Av. Guaicurus - Uso misto 

 

 
Foto 8.4.12.1-64 – Bloco 18C- Uso misto na esquina da rua Faustolo com rua Augusto de Miranda 

 
 

 

 
 

Figura 8.4.12.1-16: Áreas de Desapropriação do Bloco 18 
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 Bloco 19 
 
O bloco 19 foi subdivido em quatro (A, B, C e D) e localiza-se na rua Venâncio Aires e avenida 
Pompéia, conforme pode ser visto na figura 8.4.12.1-17.  
 
O bloco 19 está inserido no distrito de Perdizes (bairro Pompéia). Essas desapropriações devem 
ocorrer para implantar a estação Pompéia. 
 
O bloco 19A possui 6.079m² e está ocupado com misto de residência e comércio de padrão 
médio, sendo que as edificações estão em estado intermediário de conservação. Nota-se a 
presença de um galpão e estacionamento na avenida Venâncio Aires, enquanto na esquina 
desta via com a avenida Pompéia existem comércios (lojistas) onde há também um 
estacionamento de médio porte, conforme revelam as fotos 8.4.12.1-65/72. 
 
O bloco 19B está ocupado por um posto de gasolina com loja de conveniência, sendo 
classificado como comércio e serviços. Esse bloco possui 1.307m² e também está localizado na 
esquina da avenida Pompéia com a rua Venâncio Aires, ao lado do bloco 19A. Os blocos 19C e 
19D estão localizados na outra esquina da avenida Venâncio Aires com a avenida Pompéia, 
conforme a Figura 8.4.12.1-17 e ambos são classificados como comércio e serviços, o bloco 
19C ocupado por uma lanchonete de padrão médio com 391m² e o 19D ocupado por comércio 
de padrão médio possui 373m² de área.  
 
O entorno do bloco 19 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada principalmente por 
ônibus, além dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas 
de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz 
domiciliar e telefone. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-17: Áreas de Desapropriação do Bloco 19 
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Foto 8.4.12.1-65: Bloco 19A – edificações em estado 
intermediário de conservação – uso misto de residência e 
comércio. Rua Venâncio Aires. 
 

Foto 8.4.12.1-66: Bloco 19A – edificações em estado 
intermediário de conservação – galpão. Rua Venâncio 
Aires. 

Foto 8.4.12.1-67: Bloco 19A – edificações em estado 
intermediário de conservação – galpão. Rua Venâncio 
Aires. 

Foto 8.4.12.1-68: Bloco 19A – edificações em estado 
intermediário de conservação – galpão. Rua Venâncio 
Aires. 
 

Foto 8.4.12.1-69: Bloco 19A – edificações em estado 
intermediário de conservação – comércios (lojistas). Rua 
Venâncio Aires com a avenida Pompéia. 
 

Foto 8.4.12.1-70 – Bloco 19B – Posto de gasolina Shell. 
Esquina da Venâncio Aires com a av. Pompéia. 
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Foto 8.4.12.1-71 – Bloco 19C – Lanchonete. Rua Venâncio 
Aires com a avenida Pompéia. 

Foto 8.4.12.1-72: Bloco 19D – Lojas na rua Venâncio Aires 
com a avenida Pompéia. 

 
 

 Blocos 20  
 
O bloco 20 está inserido no distrito de Perdizes. O bloco 20 compreende uma área de 866m² de 
ocupação incipiente, onde existe um estacionamento e um terreno sem edificações, conforme a 
foto 8.4.12.1-69 e 8.4.12.1-70. Esse bloco está situado na rua Venâncio Aires entre as ruas 
Caraíbas e Diana. 
 
O entorno do bloco 20 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada principalmente por 
ônibus, além dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas 
de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz 
domiciliar e telefone. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-18: Áreas de Desapropriação do Bloco 20 
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Foto 8.4.12.1-73: Bloco 20 – ocupação incipiente. Rua 

Venâncio Aires. 

 
Foto 8.4.12.1-74: Bloco 20 – ocupação incipiente. Rua 

Venâncio Aires. 
 
 

 Blocos 21 e 22  
 
Os blocos 21 e 22 são necessários para implantação da estação Perdizes. Em ambos os casos, 
os blocos estão ocupados por comércio e serviço de padrão médio. 
 
O bloco 21, tem uma área de 492m² e está ocupado por uma loja de tintas; já o bloco 22 possui 
5.932m² ocupados por uma agência bancária, por uma loja de revenda de produtos hidráulicos e 
por uma oficina mecânica / revenda de pneus. Enquanto. 
 
O entorno dos blocos 21 e 22 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus, 
além dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz 
domiciliar e telefone. 
 
A figura 8.4.12.1-19 e as fotos 8.4.12.1-75/79 ilustram a localização e condição dessas áreas 
passíveis de desapropriação. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-19: Áreas de Desapropriação dos blocos 21 e 22 
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Foto 8.4.12.1-75: Bloco 22 – Comércio e serviços, na 
avenida Sumaré. 

 
Foto 8.4.12.1-76: Bloco 22 – Loja de produtos hidráulicos, 
na avenida Sumaré. 
 

Foto 8.4.12.1-77: Bloco 22 – Oficina de manutenção de 
veículos / revenda de pneus, na avenida Sumaré. 

 
Foto 8.4.12.1-78: Bloco 22 – Agência bancária, na avenida 
Sumaré. 
 
 

 
Foto 8.4.12.1-79: Bloco 21 – Loja de tintas, na avenida Sumaré. 
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 Blocos 23  
 
O bloco 23 com 1.386m², está inserido na rua João Ramalho, constituído por um 
estacionamento com residências no entorno, classificado como ocupação incipiente/residencial. 
 
O entorno deste bloco é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus, além dos 
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 

 
 
Foto 8.4.12.1-80: Bloco 23 –Estacionamento de veículos - Ocupação incipiente/residencial – rua João Ramalho. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-20: Áreas de Desapropriação do bloco 23 
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 Bloco 24  
 
O bloco 24 foi subdividido em dois (A e B). Em ambos os casos as área passíveis de 
desapropriação estão localizadas próximo ao cruzamento das ruas João Ramalho e Cardoso de 
Almeida e a PUC-SP. 
 
Esses blocos serão necessários para implantar a estação Cardoso de Almeida. A figura 
8.4.12.1-21 e as fotos 8.4.12.1-81/83 ilustram a localização e tipo de uso do bloco 24. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-21: Áreas de Desapropriação do bloco 24 
 
 
 
O bloco 24A possui 394m² e está ocupado por comércio e serviço de padrão médio em bom 
estado e conservação. Enquanto o bloco 24B, com 1.857m², está ocupado por dois 
estacionamentos também em bom estado e conservação, sendo classificado como ocupação 
incipiente. 
 
O entorno do bloco 24 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus, além dos 
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
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Foto 8.4.12.1-81: Bloco 24B – estacionamento de veículos - 
ocupação incipiente – localizado no cruzamento das ruas João 
Ramalho e Cardoso de Almeida. 

Foto 8.4.12.1-82: Bloco 24B– estacionamento de 
veículos - ocupação incipiente – localizado na rua 
Cardoso de Almeida. 

 
Foto 8.4.12.1-83: Bloco 24A– comércio e serviço de padrão médio em bom estado de conservação. 
Rua João Ramalho com a rua Cardoso de Almeida. 

 
 

 Bloco 25 
 
O bloco 25 foi dividido em dois (A e B). Ambos estão localizados próximo à praça Charles Miller. 
O bloco 25A, com 2.766m², é composto por comércio e prestação de serviços, localizado entre 
as ruas Itápolis e Itatiara.  O bloco 25B possui 407m² e está ocupado por residência horizontal 
em bom estado de conservação. 
 
O entorno do bloco 25 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus, além dos 
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 
A figura 8.4.12.1-22 e as fotos 8.4.12.1-84/86 ilustram a localização e tipo de uso do bloco 25. 
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Figura 8.4.12.1-23: Áreas de Desapropriação do bloco 25 

 

 
Foto 8.4.12.1-84: Bloco 25A – comércio e serviço em bom 

estado de conservação. Rua Itatiara com a rua Itápolis. 

 
Foto 8.4.12.1-85: Bloco 25A – comércio e serviço em bom 

estado de conservação. Rua Itatiara com a rua Itápolis. 

 
Foto 8.4.12.1-86: Bloco 25A – residencial horizontal em bom estado de conservação. Rua a Itápolis. 
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 Bloco 26  
 

O bloco 26 foi subdividido em quatro (A, B, C e D), sendo que tais blocos configuram no total 
5.936 m² e são necessários para implantar a estação Angélica-Pacaembu. 
 
O bloco 26A consiste em uma área de recuo do edifício da FAAP. Portanto, esta área de 668 m² 
foi classificada como de uso institucional. O bloco 26B possui 3.111 m² e está ocupado por uso 
misto, incluindo estacionamento de veículos e residências. Os blocos 26C e D também possuem 
uso misto e possuem 1.464m² e 693m², respectivamente. 
 
A figura 8.4.12.1-23 e as fotos 8.4.12.1-87/88 ilustram a localização e tipo de uso do bloco 26.  
 
O entorno do bloco 26 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus, além dos 
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 

 
Foto 8.4.12.1-87: Área de desapropriação do bloco 26B 

 
Foto 8.4.12.1-88: Área de desapropriação do bloco 26D 

 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-23: Áreas de Desapropriação do bloco 26  
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 Blocos 27 e 28 
 
O bloco 27 possui 356m² e está localizado na rua Mato Grosso, ao lado do cemitério da 
consolação. Neste local funciona um estacionamento de veículos. Portanto, este local foi 
considerado ocupação incipiente. 
 
O bloco 28, necessário à implantação da Estação Mackenzie/Higienópolis está situado próximo 
ao cemitério da Consolação e da Universidade Presbiteriana Mackenzie e está inserido na 
avenida Consolação e rua Sergipe. Este bloco foi subdividido em quatro (A, B, C e D), sendo 
que o bloco A, com 933m², engloba um posto de combustíveis e uma lanchonete, enquadrando-
se como comércio e serviço de padrão médio.  
 
O bloco 28B possui 6.790m², classificado como ocupação incipiente, tendo em vista que é 
utilizado como estacionamento de veículos. O bloco B localiza-se ao lado da Escola Paulista de 
Magistratura.   
 
O bloco 28C compreende uma área de 501m², ocupados por um estacionamento e lanchonetes, 
sendo classificado como comércio e serviços de padrão médio. Este bloco localiza-se na rua 
Piauí com a avenida Consolação. Por fim, o bloco 28D localizado na rua da Consolação, de 
frente para o bloco 28C, possui 715m² e constitui-se por comércio e serviço e áreas residenciais 
de médio padrão em mal estado de conservação, classificado como uso misto.  
 
O entorno do bloco 28 é dotado de rede de transporte coletivo estruturada por ônibus. Porém, 
em breve esta área terá acesso à rede metroviária com a linha 4 (amarela). Este bloco possui 
também os serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública, luz 
domiciliar e telefone. 
 
A figura 8.4.12.1-24 e as fotos 8.4.12.1-89/92 ilustram a localização e tipos de uso do bloco 28.  
 
 

Foto 8.4.12.1-89: Bloco 28A – posto de combustíveis – 
comércio e serviço de padrão médio. Esquina da rua 
Sergipe com a avenida Consolação. 

 
Foto 8.4.12.1-90: Bloco 28A – lanchonete/bar – comércio e 
serviço de padrão médio. Rua Sergipe, próxima à avenida 
Consolação. 
 


