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8.4.12)  Áreas Passíveis de Desapropriação  
 
8.4.12.1) Área Diretamente Afetada - ADA 
 

 Aspectos Metodológicos 
 
As desapropriações necessárias à implantação da Linha 6 correspondem, basicamente, às 
áreas relativas à implantação das estações, poços de ventilação e saídas de emergência, 
edifícios de apoio, acessos e pátios. Excepcionalmente a área da Pedreira Morro Grande, 
reservada à implantação do pátio de estacionamento e manutenção de trens, não será aqui e 
neste momento abordada / detalhada, tendo em vista tratar-se de uma área que abrigou 
anteriormente uma “atividade de mineração” em cujo interior se observam atualmente, apenas, 
os remanescentes dessa atividade (aterro / áreas de rejeitos / bota-foras, cava inundada da 
antiga frente de lavra), desprovida de moradias e/ou população residente. Esta área, inclusive, 
por possuir tais características, é tema de análise específica e detalhada nos itens 8.4.7.1 e 
9.2.1 do presente EIA. 
 
As desapropriações fazem parte do rol de ações comum a empreendimentos do Metrô/SP, haja 
vista que as estações e edifícios de apoio terão inserção em área urbana consolidada, que 
muitas vezes apresenta-se com alto adensamento demográfico e de edificações. Sendo assim, 
os processos de desapropriação são inerentes à obra da linha 6, que em contrapartida produzirá 
externalidades positivas de alta relevância, sobretudo para a população que atualmente reside 
em áreas desprovidas da malha metroviária, tal como na Brasilândia e Freguesia do Ó 
 
A localização preliminar dessas áreas de desapropriação foi disponibilizada pelo Metrô/SP e 
constitui a base de informação para localizar e descrever as áreas passíveis de desapropriação. 
Vale ressaltar que essas áreas poderão ainda sofrer alterações e pequenos ajustes, sobretudo 
quando o projeto avançar e se consolidar no nível de projeto executivo. 
 
A descrição das áreas passíveis de desapropriação foi desenvolvida em “blocos de 
desapropriação”. Cada bloco foi caracterizado considerando sua tipologia de uso, o padrão de 
construção e o grau de conservação das edificações, bem como sua dimensão em metros 
quadrados. No total existem 38 blocos de desapropriação, cuja localização pode ser consultada 
no “Mapa das Áreas Passíveis de Desapropriação” (MSE-LLJ-07), apresentado ao final deste 
diagnóstico. Este mapa está subdividido em 11 Folhas (articuladas) em escala 1:5.000, onde 
estão identificados os limites de cada bloco de desapropriação sobre mosaico de ortofotos. 
 
O diagnóstico dos blocos de desapropriação está embasado em dados primários levantados em 
campo entre os dias 2 e 9 de agosto de 2010. Novas atualizações foram realizadas nos dias 26 
e 27 de abril de 2011 e 13 e 14 de Outubro de 2011. As informações averiguadas em campo 
possibilitaram identificar características homogêneas dos imóveis, redefinindo a subdivisão dos 
blocos de desapropriação. 
 
Os trabalhos de avaliação dos “blocos de desapropriação” foram realizados de acordo com as 
normas ABNT (NBR-14.653/2) e do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia (2005).  
 
Vale ressaltar que após o detalhamento do projeto de engenharia e também na fase de 
execução dos programas ambientais, os imóveis a serem desapropriados serão avaliados de 
forma individualizada. 
 
A fundamentação teórico-metodológica para avaliar de forma conjunta os imóveis (blocos de 
desapropriação) seguiu as prerrogativas do Estudo de Fatores de Homogeneização de Terrenos 
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Urbanos, elaborado pelo IBAPE em 2005, bem como a Norma para Avaliação de Imóveis 
Urbanos, também publicada pelo IBAPE em 2005, com destaque para a metodologia de 
“avaliação em massa”. 
 
De acordo com este estudo, as tipologias de uso e os padrões das edificações definem classes, 
as quais foram utilizadas para classificar os “blocos de desapropriação”. As classes identificadas 
nos blocos de desapropriação estão definidas a seguir: 

 
 Residencial de Padrão Médio: característica de ocupação horizontal residencial, com 

predominância de casas térreas e rara presença de comércio. São dotadas de 
infraestrutura básica, com população concentrada em renda média. Os lotes possuem 
dimensões em torno de 250m² e as edificações são de padrão médio, podendo ser térreas 
ou assobradadas, isoladas ou geminadas, caracterizadas pelos acabamentos econômicos, 
porém em alguns casos com boa qualidade. Caracteriza-se por edificações satisfazendo a 
projeto arquitetônico simples, geralmente compostas por sala, um ou mais dormitórios, 
banheiro, cozinha, podendo dispor de dependências externas para serviços e cobertura 
simples para um veículo. São constituídas por estrutura simples de concreto e alvenaria de 
tijolos de barro ou de blocos de concreto, revestidas interna e externamente, com 
cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada ou telhas de cimento amianto ou barro 
sobre estrutura de madeira, com forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos 
especiais, eventualmente pisos cimentados ou revestidos com caco de cerâmica ou 
cerâmica comum, e as fachadas são normalmente pintadas com látex sobre emboço ou 
reboco, podendo ter aplicação de pastilhas cerâmicas ou equivalentes, na principal.  

 
 Comércio e Serviço de Padrão Médio: ocupação predominantemente comercial ou por 

prestadores de serviços, cujo padrão se assemelha a classe residencial horizontal de 
padrão médio. Ou seja, caracteriza-se por edificações com projeto arquitetônico simples, 
geralmente compostas por sala, um ou mais dormitórios, banheiro, cozinha, podendo 
dispor de dependências externas para serviços e cobertura simples para um veículo. São 
constituídas por estrutura simples de concreto e alvenaria de tijolos de barro ou de blocos 
de concreto, revestidas interna e externamente, com cobertura em laje pré-moldada 
impermeabilizada ou telhas de cimento amianto ou barro sobre estrutura de madeira, com 
forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos especiais, eventualmente pisos 
cimentados ou revestidos com caco de cerâmica ou cerâmica comum, e as fachadas são 
normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, podendo ter aplicação de pastilhas 
cerâmicas ou equivalentes. 

 
 Misto (comércio, serviço e residencial) de padrão médio: são áreas ocupadas por 

edifícios térreos e assobradados classificados como residencial, comercial e prestadores 
de serviços, cuja distinção não pode ser feita devido ao uso misto, em que as residências 
estão associadas aos estabelecimentos comercial. 

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

construída, utilizados principalmente para estacionamento de veículos e lava-rápido, bem 
como áreas subutilizadas aparentemente abandonadas em estado ruim de conservação.  

 
 Institucional: áreas de uso institucional, incluindo clubes comunitários, mercados 

municipais, áreas de esporte, escola de samba e etc.  
 
 Áreas desocupadas: áreas sem edificações, classificadas como terreno vago, ora 

ocupado por campo antrópico e ora com indivíduos arbóreos isolados. Nesta classe se 
enquadram as áreas verdes e praças que porventura serão utilizadas pela linha 6. 
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 Identificação das áreas passíveis de desapropriação 
 
A seguir são descritos os 38 “blocos de desapropriação” diagnosticados durante os 
levantamentos de campo e, adiante, ao final deste item, os mesmos são apresentados no “Mapa 
das Áreas Passiveis de Desapropriação” (MSE-LLJ-07), articulado em 11 folhas.  
 

 Bloco 01 
 
O bloco 01 está inserido na porção norte da ADA, próximo à divisa dos distritos da Freguesia do 
Ó e Brasilândia. A área total do bloco 01 corresponde a 952m². A configuração do bloco 01 
sobre ortofoto cedida pelo Metrô/SP pode ser vista na figura 8.4.12.1-1 a seguir. 
 
O bloco 01 é composto por residência assobradada em bom estado de conservação. Desta 
forma, este bloco foi enquadrado na categoria residencial de padrão médio.  
 
A área do entorno deste bloco de desapropriação é dotada de rede de transporte coletivo 
composta por ônibus, além dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas 
e constituídas de guias/sarjetas, entretanto, as calçadas são mal dimensionadas (estreitas) e em 
estado ruim de conservação. 
 
De forma geral, as habitações regulares são providas de redes de água, esgoto, iluminação 
pública, luz domiciliar e telefone. Os principais acessos ao bloco 01 ocorrem pela estrada do 
Sabão e rua Domingos Vega. 
 

 
Figura 8.4.12.1-1: Área de Desapropriação do Bloco 01 

 

 
Foto 8.4.12.1-1: Bloco 01 – uso residencial localizado na rua Domingos Vega, prolongamento norte da estrada do 
Sabão. 
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 Blocos 02 e 03 
 
Os blocos 02 e 03 estão localizados na porção norte da ADA. A figura 8.4.12.1-2 apresenta a 
localização destes blocos sobre ortofoto.  A divisão entre estes blocos se deve a diferenciação 
de uso. Ou seja, o bloco 03, com 1.492m², corresponde a praça Benedicta Cavalheiro, enquanto 
o bloco 02 (A, B, C e D) com 15.092 m² é formado por edifícios térreos e assobradados de uso 
misto de comércio, serviço e residencial horizontal de padrão médio. 
 
A praça Benedicta Cavalheiro não possui edificações, portanto, o bloco 03 foi classificado como 
área desocupada, onde o uso é caracterizado pela recreação e provimento de bem estar 
paisagístico e conforto ambiental para os moradores do entorno e a população que transita na 
área. Ao lado desta praça existe um condomínio residencial (Condomínio Alameda dos Músicos) 
e do outro lado da rua uma escola pública (Escola Estadual João Solimeo). 
 
O bloco 02 foi subdividido em A, B, C e D. No caso do bloco 02 A, nota-se a predominância de 
comércios de pequeno porte. Enquanto os blocos B, C e D estão ocupados por edificações 
térreas e assobradadas, as quais são utilizadas por residências, associadas ou não à pequenas 
atividades econômicas diversas, tais como mecânica, lanchonete, mini-mercado e lava rápido. 
Em alguns casos, as residências estão em bom estado de conservação. As desapropriações do 
bloco 02 e 03 decorrem da implantação da estação Vila Brasilândia e demais edifícios de apoio 
para esta estação.  
 
O acesso aos blocos 02 e 03 pode ser feito de duas formas: ao sul pela estrada do Sabão e ao 
norte pela rua Domingos Vega. 
 
Em ambos os casos essas áreas são dotadas de rede de transporte coletivo composta por 
ônibus, além dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas e constituídas 
de guias/sarjetas, as calçadas são mal dimensionadas (estreitas), mas em bom estado de 
conservação. De forma geral, as habitações regulares são providas de redes de água, esgoto, 
iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-2 - Áreas de desapropriação dos blocos 02 e 03 
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Foto 8.4.12.1-2: Bloco 03 – Praça Benedicta Cavalheiro. 
Estrada do Sabão. 

 
Foto 8.4.12.1-3: Bloco 03 – Praça Benedicta Cavalheiro. 
Estrada do Sabão. 
 

Foto 8.4.12.1-4: Bloco 02A – comércios e serviços. 
 

 
Foto 8.4.12.1-5: Bloco 02B – uso misto (Residencial 
horizontal de padrão médio e pequenos comércios). 
 

Foto 8.4.12.1-6: Bloco 02B – comércio.  
 

 
Foto 8.4.12.1-7: Bloco 02B – uso residencial. 
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Foto 8.4.12.1-8: Bloco 02B – residencial.  
 

 
Foto 8.4.12.1-9: Bloco 02C – uso misto.  

Foto 8.4.12.1-10: Bloco 02C – uso misto (Residencial 
horizontal de padrão médio e pequenos comércios). Rua 
Prof. Viveiros Raposo. 
 

Foto 8.4.12.1-12: Bloco 02C – imóvel em bom estado de 
conservação. Rua Prof. Viveiros Raposo. 
 

 
Foto 8.4.12.1-11: Bloco 02C – imóvel em bom estado de 
conservação. Rua Prof. Viveiros Raposo. 
 
 

 
Foto 8.4.12.1-13: Bloco 02C – uso misto. Estrada do 
Sabão. 
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Foto 8.4.12.1-14: Bloco 02C – imóvel residencial em fase 
final de construção. Estrada do Sabão. 

 
Foto 8.4.12.1-15: Bloco 02D – imóveis residenciais. 

 

 
 

 Bloco 04 
 
O bloco 04 com 785m² está inserido na porção norte do distrito da Freguesia do Ó. Este bloco 
localiza-se na estrada do Sabão, próximo à praça Luísa Mahin, conforme mostra a figura 
8.4.12.1-3 e a foto 8.4.12.1-16.  
 

 

 
Figura 8.4.12.1-3: Área de Desapropriação do Bloco 04 
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O imóvel passível de desapropriação corresponde a uma oficina mecânica de automóveis. 
Portanto, enquadra-se na categoria de comércio e serviço de padrão médio.  
 
O entorno do bloco 04 é dotado de rede de transporte coletivo composta por ônibus, além dos 
serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas e constituídas de guias/sarjetas, 
as calçadas são bem dimensionadas em estado médio de conservação. De forma geral, as 
habitações regulares são providas de redes de água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e 
telefone.  
 
 

 
Foto 8.4.12.1-16: Bloco 04 – oficina mecânica  

 
 
 
 
 

 Bloco 05 
 

O bloco 05 está localizado na estrada do Sabão, no distrito da Freguesia do Ó. Este bloco foi 
subdividido em três (A, B e C), sendo que o bloco 05A, com 46m², corresponde a esquina da 
estrada do Sabão com a avenida Michihisa Murata onde localizam-se domicílios com telhas de 
amianto, sem acabamento e em estado ruim de conservação, caracterizando-se como 
residencial de médio padrão. O bloco 05B com 366m² é uma área desocupada. Já o bloco 5C 
com 17.721m², corresponde a uma área institucional (Sacolão da Prefeitura e Clube Comunitário 
Augostinho Vieira). (Fotos 8.4.12.1-17 a 8.4.12-22). 
 
  

  
Foto 8.4.12.1-17 – Bloco 05A Residências de médio 
padrão na esquina da Estrada do Sabão com av. Michihisa 
Murata. 

Foto 8.4.12.1-18 – Bloco 05B – Terreno baldio – Área 
desocupada. 
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Foto 8.4.12.1-19: Bloco 05C – uso institucional pelo 
Sacolão da Prefeitura. Estrada do Sabão. 

 
Foto 8.4.12.1-20: Bloco 05C– uso institucional pelo Clube da 
Comunidade Augostinho Vieira. Estrada do Sabão. 
 

 
Foto 8.4.12.1-21: Bloco 05C – campo de futebol do Clube da Comunidade Augostinho Vieira. Estrada do Sabão. 

 
 
 
Por meio da figura 8.4.12.1-4 percebe-se que a desapropriação do bloco 05C pode interferir com 
o funcionamento do Sacolão da Prefeitura e parte do Clube Comunitário Augostinho.  
 
No bloco 05 verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada por ônibus, além da 
presença dos serviços públicos essenciais, em que as ruas são pavimentadas, constituídas de 
guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de conservação, com rede de 
água, esgoto, iluminação pública, luz domiciliar e telefone. 
 
De acordo com o projeto funcional da linha 6, a desapropriação do bloco 05 é necessária para a 
implantação da estação Vila Cardoso. 
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Figura 8.4.12.1-4: Áreas de Desapropriação do Bloco 05 
 

 
 Bloco 06 
 

O bloco 06 está localizado na rua Antônio Maciel Teixeira, no distrito da Freguesia do Ó. Este 
bloco, com 1.631m², foi classificado como institucional, embora aparentemente ele não esteja 
em funcionamento. O imóvel passível de desapropriação compreende um núcleo social. 
 
O bloco 06 está indicado na figura 8.4.12.1-5, sendo 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 8.4.12.1-22: Bloco 06 – área institucional – Núcleo 
Social. Rua Antônio Maciel Teixeira. 

 
Foto 8.4.12.1-23: Bloco 06 – área institucional – Núcleo 
Social. Rua Antônio Maciel Teixeira. 
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Figura 8.4.12.1-5: Área de Desapropriação do Bloco 06 
 
 
 

 Blocos 07 e 08 
 
A figura 8.4.12.1-6 apresenta os blocos 07 e 08 necessários à implantação da estação 
Itaberaba/Hospital Vila Penteado. O bloco 07 possui 1.885m², sendo uma área desocupada, 
configurada como faixa contínua contígua ao Hospital Vila Penteado. Devido à topografia, o 
bloco 07 se apresenta em forma de talude gramado, conforme mostram as fotos 8.4.12.1-24 e 
8.4.12.1-25, a seguir. 
 
O bloco 08 foi subdividido em A e B. O bloco 08A com 6.290m² está localizado em área de uso 
predominantemente residencial horizontal de padrão médio, em bom estado de conservação, 
mas em alguns casos em estado ruim de conservação (ver foto 8.4.12.1-26 e 27).  
 
O bloco 08B compreende uma área de 2.272m², ocupados por uso misto de comercio e 
serviços, conforme mostram as fotos 8.4.12.1-28 e 8.4.12.1-29. 
 
O entorno dos blocos 7 e 8 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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Figura 8.4.12.1-6: Áreas de Desapropriação dos Blocos 07 e 08 
 
 
 
 

Foto 8.4.12.1-24: Bloco 07 – área desocupada. Avenida 
Petrônio Portela, ao lado do Hospital Vila Penteado. 

Foto 8.4.12.1-25: Bloco 07 – área desocupada. Avenida 
Petrônio Portela, ao lado do Hospital Vila Penteado. 
 


