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Foto 8.4.12.1-26: Bloco 08A – habitação de padrão médio 
em mal estado de conservação. Rua Diadema. 

Foto 8.4.12.1-27: Bloco 08A – habitação horizontal de 
padrão médio. Rua Diadema. 
 

Foto 8.4.12.1-28: Bloco 08B – habitação horizontal de 
padrão médio.  

Foto 8.4.12.1-29: Bloco 08B – comércio e serviços. 

 
 
 

 Bloco 09 
 
O bloco 09 possui 1.517m² localizados na esquina das ruas Tomás Ramos Jordão e José Maria 
Coelho (ver figura 8.4.12.1-7), na Freguesia do Ó.  
 
O bloco 09 engloba edificações de residências horizontais de padrão médio em bom estado de 
conservação. Próximo ao bloco 09, mas não inserido nele, está o colégio Santa Lucia Fillipini, 
sendo uma referência de localização desse bloco. 
 
O entorno destes blocos 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 8.4.12.1-7: Área de Desapropriação do Bloco 09 
 
 
 

 
Foto 8.4.12.1-30: Bloco 09 – uso residencial. Rua Tomas 
Ramos Jordão. 

 
Foto 8.4.12.1-31: Bloco 09 – uso residencial. Rua Tomas 
Ramos Jordão. 
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Foto 8.4.12.1-32: Bloco 09 – uso residencial. Rua Tomas 
Ramos Jordão. 

 
Foto 8.4.12.1-33: Bloco 09 – uso residencial. Rua Tomas 
Ramos Jordão. 

 
 

 Blocos 10 
 
O bloco 10 está inserido no entroncamento das avenidas João Paulo I e Miguel Conejo, 
conforme pode ser visto na figura 8.4.12.1-08. Esse bloco ainda está inserido no distrito da 
Freguesia do Ó.  
 
O bloco 10 foi subdividido em A e B. O bloco 10A possui 14.651m² possui uma área desocupada 
e comércios diversificados, tais como mecânicas de veículos, despachante, buffet de eventos e 
loja de material de construção civil, sendo assim classificado como comércio e serviços de 
padrão médio. Vale frisar que a área desocupada corresponde ao prolongamento da praça 
Padre Aquiles Silvestre, constituída por áreas verdes e mobiliário urbano (ver foto 8.4.12.1-34). 
Desta forma, embora seja categorizada como área desocupada, parte dessa área possui função 
de lazer, paisagística e de conforto ambiental. O bloco 10B apresenta ocupação de uso misto 
(residencial e comercial) em 692m². 
 
O entorno do bloco 10 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 8.4.12.1-34: Bloco 10A – área desocupada. 
 

 
Foto 8.4.12.1-35: Bloco 10A – área desocupada. 
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Foto 8.4.12.1-36: Bloco 10A – comércio e serviços padrão 

médio. Avenida Miguel Conejo. 
 

 
Foto 8.4.12.1-37: Bloco 10A – comércio e serviços padrão 

médio. Avenida Miguel Conejo. 
 
 

 
Foto 8.4.12.1-38: Bloco 10A – comércio e serviços padrão 

médio. Avenida Miguel Conejo. 
 

 
Foto 8.4.12.1-39: Bloco 10A – comércio e serviços padrão 

médio. Avenida Miguel Conejo. 
 

 
Figura 8.4.12.1-8: Áreas de Desapropriação do Bloco 10 
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 Bloco 11 
 
O bloco 11 está indicado na figura 8.4.12.1-9. O bloco 11 com 1.667 m² compreende a um 
estacionamento, ou seja, é uma ocupação incipiente. 
 
O entorno do bloco 11 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. 
 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-9: Área de Desapropriação do Bloco 11 
 
 

 
Foto 8.4.12.1-40: Vista geral do bloco 11 - Garagem de 
ônibus. Avenida Miguel Conejo. 
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 Bloco 12 
 
O bloco 12 foi subdividido em A e B conforme mostra a figura 8.4.12.1-10, sendo necessários 
para implantar a estação Freguesia do Ó. 
 
O bloco 12A possui 5.591m², sendo classificado como ocupação incipiente, pois foram 
identificados dois estacionamentos.  
O bloco 12B compreende parte da praça Flavio Rangel, sendo classificado como área 
desocupada, cuja dimensão é de 5.028m². Neste local foi identificada uma habitação 
improvisada (ver foto 8.4.12.1-43). 
 
O entorno do bloco 12 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. 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-10: Áreas de Desapropriação do Bloco 12 
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Foto 8.4.12.1-41: Bloco 12A – ocupação incipiente. 
Avenida Miguel Conejo. 

 
Foto 8.4.12.1-42: Bloco 12B – área sem ocupação. 
Avenida Miguel Conejo. 
 

 
Foto 8.4.12.1-43: Bloco 12B – área sem ocupação, com uma possível habitação improvisada. 

Avenida Miguel Conejo. 
 

 
 
 
 

 Bloco 13 
 
O bloco 13 encontra-se no distrito da Freguesia do Ó, entre a avenida Santa Marina e a Marginal 
do Tietê. A área abrange 21.365m² com ocupação institucional (subprefeitura da 
Freguesia/Brasilândia) e comercial (posto de combustíveis e borracharia). Há também um 
terreno que serve como depósito de entulho de construção civil, localizado ao lado do terreno 
institucional. 
 
A figura 8.4.12.1-11 e as fotos 8.4.12.1-44 a 8.4.12.1-49 registram a localização e o padrão de 
ocupação do bloco 13. 
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Figura 8.4.12.1-11: Área de Desapropriação do Bloco 13 
 
 
 

Foto 8.4.12.1-44: Bloco 13 – área de ocupação 
institucional. 
 

 
Foto 8.4.12.1-45: Bloco 13 – área de ocupação 
institucional. 
 



 

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

CAPÍTULO III 

 

558CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

 Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

Foto 8.4.12.1-46: Bloco 13 – área de ocupação comercial. 
 

Foto 8.4.12.1-47: Bloco 13 – área de ocupação comercial. 
 

Foto 8.4.12.1-48: Bloco 13 – área depósito de entulho de 
construção civil. 
 

 
Foto 8.4.12.1-49: Bloco 13 – área com depósito de entulho 
de construção civil. 
 

 
 

 Bloco 14 
 
O bloco 14 se encontra no distrito da Barra Funda, na avenida Santa Marina, próximo à marginal 
do Tietê (ver figura 8.4.12.1-12).  
 
Este bloco, com 4.646m² está ocupado por uso comercial de padrão médio, onde funciona uma 
funilaria (ver foto 8.4.12.1-50 e 51).  
 
O entorno do bloco 14 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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Figura 8.4.12.1-12: Áreas de Desapropriação do Bloco 14 

 
 
 

Foto 8.4.12.1-50: Bloco 14 – galpão da funilaria – 
comercial de padrão médio. Avenida Santa Marina ao sul 
da Marginal Tietê. 

Foto 8.4.12.1-51: Bloco 14 – galpão da funilaria – 
comercial de padrão médio. Avenida Santa Marina ao sul 
da Marginal Tietê. 
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 Bloco 15 
 
O bloco 15 está localizado na avenida Santa Marina, junto ao entroncamento com as avenidas 
Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente, no distrito da Barra Funda. A necessidade de 
desapropriação deste bloco se deve à implantação da estação Santa Marina. A figura 8.4.12.1-
13 e as fotos 8.4.12.1-52 até 55 indicam esse bloco. 
 
Atualmente a área de desapropriação do bloco 15 está ocupada por uma concessionária de 
veículos e um edifício residencial de três pavimentos. Desta forma, os 15.420m² deste bloco 
correspondem ao uso misto de residência e comércio de padrão médio.  
 
O entorno do bloco 15 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. 
 
 

 
 

Figura 8.4.12.1-13: Área de Desapropriação do Bloco 15 
 



 

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

CAPÍTULO III 

 

561CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

 Folha: 

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

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

REVISÃO:  
                B 

 

Foto 8.4.12.1-52: Bloco 15 – concessionária de veículos – 
comercial de padrão médio. Avenida Santa Marina com as 
avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente. 
 

Foto 8.4.12.1-53: Bloco 15 – concessionária de veículos – 
comercial de padrão médio. Avenida Santa Marina com as 
avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente. 

 
Foto 8.4.12.1-54: Bloco 15 – concessionária de veículos – 
comercial de padrão médio. Avenida Santa Marina com as 
avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente. 

 
Foto 8.4.12.1-55: Bloco 15 – uso residencial – comercial 
de padrão médio. Avenida Santa Marina. 

 
 
 Bloco 16 

 
O bloco 16 com 1.474m² está configurado de forma pontual, impactando um estacionamento de 
veículos e um galpão comercial, sendo então classificado como ocupação incipiente. As fotos 
8.4.12.1-56/58 retratam este local. 
 
O entorno do bloco 16 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 16, 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.  
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Figura 8.4.12.1-14: Áreas de Desapropriação do Bloco 16 

 
 

Foto 8.4.12.1-56: Bloco 16 – desapropriação pontual em 
área de ocupação incipiente – Estacionamento de veículos. 
Avenida Santa Marina. 

 
Foto 8.4.12.1-57: Bloco 16 – desapropriação pontual em 
área de ocupação incipiente – Estacionamento de veículos. 
Avenida Santa Marina. 


