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5.3.16.5

As Ferrovias e a Paisagem no Contexto da AID e da ADA

 A São Paulo Railway
A presença da via férrea na região compreendida pela operação urbana consorciada Mooca –
Vila Carioca foi fundamental para o desenvolvimento e urbanização da área. Neste contexto, é
relevante e indispensável citarmos a SPR - “São Paulo Railway Company Limited”.
A primeira concessão para uma estrada de ferro ligando o porto de Santos ao interior do Estado
de São Paulo aconteceu em 18 de março de 1836, pela lei provincial n. 51, concessão essa dada
para Aguiar, Viúva e Filhos & Cia Platt Reid (LAVANDER e MENDES, 2005:14). Mas foi só em
1856 que uma concessão dada ao Barão de Mauá, Marquês de Monte Alegre e Marquês de São
Vicente (decreto Imperial n.1759 de 26 de abril de 1956), é que se deu o primeiro passo para
que, em 1860, a Companhia “SPR - São Paulo Railway Company Limited” fosse criada, com
capital inglês, para fazer a ligação Porto de Santos – interior (LAVANDER e MENDES, 2005:16).
Uma das maiores dificuldades encontradas pelos ingleses foi vencer o desnível de mais de 800
metros entre o litoral e o planalto (a “Serra do mar”). A solução encontrada por eles foi a
construção de um sistema de cabos movimentado por uma máquina a vapor estacionária, cujas
composições eram presas nesse cabo, através de um vagão especial para esse tipo de
operação chamado de “Serra Breque” (Figura 5.3.16.5-1), e assim fazendo a descida/subida da
serra com segurança. Era chamado de “Sistema Funicular”, e compreendia quatro máquinas
fixas a vapor em cada patamar na serra, perfazendo 10 km de subida/descida.

Figura 5.3.16.5-1 - Serra Breques em operação.1
Foi um sistema eficiente, porém limitado. Sua capacidade total era de 60 toneladas (contando o
vagão Serra-Breque), o que dava apenas um ou dois vagões por viagem. Vencido o problema da
1

Foto cedida por Leandro Guidini.
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transposição da Serra do mar, a São Paulo Railway rumou para o interior, passando pelas
cidades que hoje formam o Grande ABC (Santo André, São Caetano do Sul), até chegar a São
Paulo. Na capital, a Companhia instalou a sua sede na “Estação São Paulo”, e também fixou
suas oficinas de manutenção de locomotivas e vagões nas proximidades onde hoje é o Bairro da
Luz (Bom Retiro).
Seguindo rumo ao interior, o primeiro obstáculo encontrado foi na região de Francisco Morato
(antiga Belém), onde foi necessária a construção de um túnel de 700 metros (o único da ferrovia
até então – atual Túnel “Botujurú”), para a estrada seguir rumo a Jundiaí. Chegando à cidade de
Jundiaí, os ingleses resolveram parar o avanço da estrada nesta cidade do interior Paulista.
Embora a concessão dada a eles fosse até Campinas, a extensão da estrada além de Jundiaí
ficou a cargo de outra ferrovia, que partindo de Jundiaí, seguiu rumo ao norte e oeste do estado,
a “Companhia Paulista de Estradas de Ferro”, construída na mesma bitola da SPR (1,60 metros)
(LAVANDER e MENDES, 2005: 348).
A inauguração da SPR se deu em 16 de Fevereiro de 1867 com festividades em todas as
cidades ao qual ela passava. Tornou-se eficiente no escoamento da produção agrícola (que
nessa época era predominantemente representada pela cultura cafeeira), e mostrou-se eficiente
também no transporte de passageiros entre suas estações ao longo dos 139 km de Santos a
Jundiaí.
Com o aumento de tráfego a cada ano, já em 1890 a ferrovia se viu obrigada a expandir e
melhorar os serviços. Uma duplicação da estrada se fazia necessária até então, principalmente
no trecho de transposição da Serra do mar, que tinha sua capacidade limitada, e que já não
atendia ao crescimento das regiões que a ferrovia servia.
A companhia São Paulo Railway sofria constantes auditorias, desde a época do Império (da
inauguração em 1867 até 1889), e no período da República (pós 1889). Nessas auditorias,
conforme contrato, o governo brasileiro poderia encampar a estrada caso observasse que os
investimentos necessários para atender o constante crescimento populacional e industrial (e o
escoamento da produção agrícola) não fossem realizados constantemente.
O decreto n.126 de 18 de novembro de 1892, autorizada a São Paulo Railway a modificar o
contrato, podendo ampliar definitivamente o prazo de encampação. Posteriormente, no decreto
nº 1.999 de 2 de abril de 1895, continha cláusulas que obrigava a SPR a construir a segunda
linha da Serra do mar, a duplicação da estrada, uma nova estação de passageiros (maior e mais
moderna) na cidade de São Paulo, melhorias na estação de Santos, construção de armazéns
ferroviários para captação de carga ao lado de todas as estações da linha e ampliação de pátios
e desvios (LAVANDER e MENDES, 2005:59).
Com o inicio das obras, a ferrovia foi duplicada em toda sua extensão, e um novo trecho de
transposição da Serra do mar foi projetado para aumentar a capacidade no trecho que era o
maior gargalo da companhia. A nova linha da serra, denominada “Serra Nova” foi construída
paralela à linha antiga (que passou a se chamar “Serra Velha”), e seguia o mesmo princípio:
descida / subida com o uso de máquinas fixas a vapor que movimentavam cabos que auxiliam
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no percurso. A diferença é que ao invés de quatro patamares, na Serra Nova eram cinco, com
uma máquina fixa a vapor em cada um deles. A distância aumentou de 10 para 12 quilômetros, e
a capacidade de 60 toneladas (da Serra Velha), passou a 120 toneladas na Serra Nova.
A grande novidade foram às locomotivas usadas para levar essas composições pela serra. Na
Serra Nova, ao invés dos Serra-Breques, uma pequena locomotiva a vapor dotada de sistemas
de freios de emergência e uma “tenaz” que agarrava o cabo. Eram as chamadas “Locobreques”
(Figura 5.3.16.5-2). Isso facilitou e diminuiu o tempo das manobras das composições entre os
patamares.

Figura 5.3.16.5-2 - Locobreque em operação na “Serra Nova”2
Para a operação das duas “Serras”, eram necessários centenas de trabalhadores (que operavam
não só as locomotivas, como as máquinas fixas de cada patamar da serra). Isso fez com que a
São Paulo Railway construísse uma vila de apoio aos empregados com moradia, hospital,
mercado, escola e diversos outros serviços básicos. Nascia assim à vila de Alto da Serra, atual
“Paranapiacaba”.
A inauguração da “Serra Nova” ocorreu em 28 de Dezembro de 1901. Outros trechos da
duplicação da ferrovia já operavam desde 1900, principalmente o trecho São Paulo – Jundiaí, do
qual foi necessária a construção de mais um túnel em Francisco Morato, para a segunda linha,
paralelo ao túnel de Botujurú (LAVANDER e MENDES, 2005:101).
A duplicação da ferrovia fez com que a São Paulo Railway ampliasse todas as estações, de
Santos a Jundiaí, sendo a principal obra a estação “São Paulo”, a mais importante da ferrovia e
onde a Companhia mantinha seus escritórios administrativos. A ampliação resultou na atual
“Estação da Luz”, 3º prédio da estação de São Paulo construído pela SPR desde a inauguração
em 1867 (Figura 5.3.16.5-3). Além da estação, a ferrovia construiu uma nova oficina, maior e
2

Foto: Carlheinz Hahmann, década de 1960. Cedida por Leandro Guidini.
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mais equipada, porém longe da estação da Luz. Instalada no bairro da Lapa, tornou-se a
principal oficina da ferrovia, relegando as oficinas da Luz a depósito de locomotivas, e pequenos
reparos de material rodante.

Figura 5.3.16.5-3 -Terceiro prédio da estação da Luz3
A expansão da estrada continuou com a compra de locomotivas maiores e mais potentes,
aquisição e construção em suas próprias oficinas de vagões e carros de passageiros de maior
capacidade, sinalização, construção de armazéns, entre outros.
O crescimento da economia paulista no início do século XX, fez com que várias fábricas se
instalassem à margem da ferrovia, para usar seus trilhos como movimentação de cargas e
escoamento da produção, transformando assim a SPR na ferrovia de maior tráfego do Brasil,
que ainda recebia os trens da Companhia Paulista provenientes de Jundiaí, da Estrada de Ferro
Central do Brasil (no Brás), e da Estrada de Ferro Sorocabana na Barra Funda, entre outras
pequenas ferrovias que faziam conexão com ela.
Além do crescimento do transporte de mercadorias, crescia também o transporte de passageiros
em pequenas distâncias, que atendia os moradores e trabalhadores das cidades servidas pela
ferrovia. Iniciavam-se assim os “trens de subúrbio”, que operavam em vários horários diários. Em
contrapartida, diminuía os trens de passageiros de longo percurso.
Dos anos 30 aos anos 40, a SPR viu o seu maior concorrente ganhar força, o transporte
rodoviário. Para isso, criou o próprio serviço de transporte rodoviário, seja de cargas por
caminhões, ou de passageiros por ônibus. Era o “CGT” – Companhia Geral de Transportes, que
era um concorrente direto com o modal rodoviário.
Após a Segunda Guerra mundial, a São Paulo Railway já estava próxima do fim da concessão
de 90 anos de operação da ferrovia. Devido a isso, outros investimentos de modernização
necessários, como a eletrificação, compra de trens elétricos e locomotivas diesel, não foram
3

Foto: Revista Kosmos, ano 1‐n° 2, 1904.
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realizados por ela.
O término da concessão ocorreu no dia 7 de novembro de 1946, mas um dia antes, no dia 6, um
misterioso incêndio na estação da Luz a destruiu, e grande parte da documentação
desapareceu. Muitos alegam ter sido acidente, outros alegam ter sido ataque “terrorista” ou
apenas uma “queima de arquivo” dos ingleses, já que os documentos perdidos eram balanços
anuais da lucratividade da companhia.
Com o fim da concessão, e a transferência da ferrovia para o governo federal, nascia assim a
“EFSJ - Estrada de Ferro Santos a Jundiaí”, que tinha como missão, além de reconstruir a
Estação da Luz, modernizar a ferrovia, e implantar os projetos não realizados pelos ingleses.
Os investimentos do governo federal, inicialmente, foram a implantação da eletrificação e a
compra de locomotivas elétricas e diesel-elétricas, assim a ferrovia poderia aos poucos
aposentar as velhas locomotivas a vapor que consumiam muito carvão e óleo, trazendo assim
eficiência e diminuição dos gastos com a importação do dispendioso carvão inglês.
Além da eletrificação (principal obra do início da EFSJ), a construção do “Oleoduto” também foi
necessária para reduzir o tráfego de vagões tanque (abrindo espaço para outras cargas),
diminuindo os custos do transporte de produtos de petróleo, entre Santos e São Paulo. O
Oleoduto foi construído e operado pela ferrovia, tendo sido inaugurado em 1952. Anos mais
tarde (década de 1970), foi repassado para a Petrobras.
Com o aumento do número de passageiros dos trens de subúrbio e a eletrificação já instalada, a
EFSJ adquiriu modernas composições elétricas de aço inoxidável, fabricadas pela “The Budd
Company”, dos Estados Unidos, que junto com a aquisição de mais 45 locomotivas dieselelétricas de manobras (Fig. 13), aposentaram de vez as locomotivas a vapor no trecho regular da
estrada, embora as Locobreques da serra ainda continuassem operando por mais de 25 anos.

Figura 5.3.16.5-4 - Locomotiva diesel de manobra com padrão de pintura e logotipo da FSJ.4
Em 1957 foi criada a “RFFSA – Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima”, para administrar
4

Foto: Cedida por Leandro Guidini.
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todas as ferrovias encampadas pelo governo federal, inclusive a EFSJ. No mesmo ano, a RFFSA
iniciou a constituição de uma subsidiária de armazéns gerais frigoríficos e silos que regularizasse
o escoamento da produção. O decreto Nº 46.531 de 30 de Julho de 1959 autorizou a criação da
AGEF – Armazéns gerais Ferroviários S. A. que passou a administrar os armazéns ferroviários
da RFFSA. Da EFSJ foram repassados 22 armazéns para a AGEF (RFFSA, 1960, p. 17).
Em 1960, os estudos para a mudança da tração na serra do mar haviam iniciado, tendo como
projeto a substituição do sistema Funicular pelo sistema cremalheira-aderência, que era
basicamente uma locomotiva elétrica dotada de engrenagens internas que acoplavam num
terceiro trilho dentado no meio da linha, que dava a aderência para a subida e descida. O
primeiro sistema Funicular convertido em Cremalheira-aderência foi a Serra Velha, cujas obras
se iniciaram em 1970 e inauguradas em 1974. A Serra Nova também receberia o sistema, mas
não houve investimentos para ela o que prolongou sua operação até 1982, quando foi
desativada.
Nos anos 70, a divisão de operação de trens de subúrbio era executada separadamente do
restante da ferrovia, criando assim a “Divisão especial de subúrbios”, que absorveu também os
trens operados no trecho paulista da Estrada de Ferro Central do Brasil, que compreendia o
trajeto Brás – Mogi das Cruzes. Em 1985 novamente ocorre uma mudança nos sistemas de trens
de subúrbio, sendo criada a “CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos” (Fig. 14), que
operou entre 1985 e 1992, sendo repassada neste ano para o governo do estado, que criou a
“CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos”. A operação de trens de carga
continuava administrada pela RFFSA, até 1996, quando ocorreu a desestatização, passando
este serviço para uma concessionária privada, denominada “MRS Logística”, cuja concessão
durará 30 anos.

Figura 5.3.16.5-5 -Trem unidade elétrico da CBTU na plataforma da estação Luz.5
 A OUCMV e a estrada de ferro

5

Foto: Cedida por Leandro Guidini.
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O trecho ferroviário incluso dentro da área abrangida pela operação urbana consorciada Mooca –
Vila Carioca vai do km 68,746 até o km 75,284 tendo respectivamente como pontos de referência
a travessia da via férrea sobre o rio dos Meninos, divisa com o município de São Caetano, e o
Viaduto Alcântara Machado, situado no bairro da Mooca, parte da linha tronco original da SPR.
A presença da via férrea na região foi fundamental para a colonização e posterior urbanização da
área. Quando da sua inauguração em 1867 a região era pouco povoada, constituída
principalmente de chácaras, não exigindo sequer a instalação de uma estação para passageiros.
Os poucos que embarcavam nas composições rumo à estação da Luz, na época estação São
Paulo, e ao litoral e cidades por onde a ferrovia passava utilizavam pequenas paradas. Os
imensos pátios de manobra para o grande volume de vagões de carga comumente vistos no final
do sec. XIX não existiam, assim como os armazéns instalados pela ferrovia.
O progresso da região e a maior atenção da SPR sobre ela começou em meados da década de
1880 com a instalação das primeiras indústrias, impulsionadas pelo crescimento econômico do
país, advindo principalmente da cultura cafeeira paulista, e motivadas pela presença da via
férrea que viria a ser o principal canal de escoamento de seus produtos e recebimento de
matéria-prima. Pequenas vilas que se formavam ao redor da estrada de ferro, exigiram melhorias
na estrutura de atendimento dos passageiros (Lavander e Mendes, 2005, p. 111) promovendo
em primeiro de abril de 1886 a inauguração da estação do Ipiranga, a primeira parada da região
a receber um prédio.
Com o aumento da demanda de cargas e passageiros, gerada pelas indústrias e vilas que
gradativamente acomodavam-se na região, a SPR executou diversas melhorias após a
expedição do decreto de continuidade de concessão n. 1.999 de 02 de abril de 1895. Em
particular, o trecho final do artigo IV expressa mais acentuadamente as melhorias a serem feitas
no trecho em questão.
“A companhia obriga-se também a completar a instalação de suas estações de carga em São
Paulo e Santos e a fazer na estação de passageiros da cidade de Santos os argumentos a
melhoramentos exigidos em serviços desta natureza, de acordo com a importância do
movimento de passageiros e bem assim a construir estações definitivas e armazéns de alvenaria
em todas as estações de sua linha, segundo tipos adequados á importância das localidades”
(LAVANDER e MENDES, 2005, p. 52).
No que tange o trecho objeto deste trabalho, o pacote de reformulações incluía a duplicação de
toda extensão da via férrea, um novo prédio com duas plataformas de 120 metros cada, um
armazém e quatro casas para empregados na estação do Ipiranga, e a construção de novas
linhas e desvios, uma estação, inaugurada em 07 de setembro de 1898, um armazém de cargas
e uma oficina para vagões, carros de passageiros e locomotivas no pátio da Mooca. Este último
empreendimento não foi realizado, tendo sua instalação transferida para a Lapa.
O grande empreendimento da SPR em sua infraestrutura não só trouxe melhorias para os
serviços, mas evidenciou a clara intenção de padronização de suas construções. Baseada na
evolução do uso do ferro fundido na Inglaterra que já em meados do sec. XIX o empregava em
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larga escala em construções, a SPR tratou de aplicá-lo em todas as construções de maior
importância, estabelecendo uma regra estética para suas estações e armazéns (LAVANDER e
MENDES, 2005, p. 134) que ainda hoje podem ser vistos ao longo de sua linha tronco. Dentro
deste padrão as estações mais simples (3° classe), como as construídas na Mooca e Ipiranga,
contavam com um prédio feito em alvenaria de tijolo aparente e duas plataformas, uma de cada
lado da via a fim de atender ao fluxo de ambos os sentidos, comunicadas entre si por uma
passarela aberta feita em ferro fundido. A cobertura da plataforma principal (anexa ao prédio da
estação) era constituída de colunas e vigas ornamentadas feitas também em ferro fundido para
sustentação das telhas e do forro de madeira. Para os armazéns, os mesmos materiais foram
empregados, tendo no uso da estrutura de sustentação dos telhados o emprego de colunas de
ferro fundido com ornamentos mais simples (Figura 5.3.16.5-6 (a) e (b)).

Figura 5.3.16.5-6 - (a) e (b). Detalhes das colunas ornamentadas em ferro fundido, a esquerda
utilizada em estações e a direita em armazéns6.
Com a infraestrutura pronta para atender a forte demanda de cargas que estaria por vir, não
demorou a rápida ascensão do parque industrial que se instalara ao longo da via, inicialmente
próximo a estação da Mooca, estendendo-se nas décadas seguintes para além da estação
Ipiranga, em ambos os lados da linha férrea, formando um enorme conglomerado de fabricas,
galpões e desvios particulares, tornando o que nos primórdios era apenas uma única via
principal e poucos desvios em um enorme pátio com incontáveis linhas em toda sua extensão
dentro da região compreendida entre o Brás e a divisa com São Caetano (Figura 5.3.16.5-7).

6

Fotos: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika.
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Figura 5.3.16.5-7 - Inúmeras linhas e desvios do pátio da Mooca. No fundo, a esquerda a Cia.
Antártica Paulista e a direita os silos dos moinhos Minetti Gamba.7
Embora se tenham realizado grandes avanços dos serviços prestados pela ferrovia, a aceleração
da indústria, o rápido crescimento urbano na cidade de São Paulo e municípios vizinhos
somados a ascensão do modal rodoviário, implicaram em uma nova onda de investimentos para
melhoria do serviço ferroviário nas décadas de 1950 e 1960.
No ano de 1950, já sob administração do governo federal, a antiga SPR, na época nomeada E.
F. Santos a Jundiaí, inaugurou seu primeiro trecho eletrificado entre Jundiaí e a estação da
Mooca, dando continuidade à substituição da já obsoleta tração a vapor (Figura 5.3.16.5-8)
iniciada timidamente em 1946 com a chegada das primeiras locomotivas a diesel. Em 1954 as
locomotivas elétricas já atendiam ao município de Mauá após a conclusão das instalações da
rede aérea até aquela cidade.

Figura 5.3.16.5-8 - Vista da ferrovia de cima do Viaduto São Carlos (lado Ipiranga) com trem de
carga puxado por uma locomotiva a vapor tipo Garrat entre os pátios do Ipiranga e Mooca8

7
8

Foto cedida por Thomas Corrêa.
Foto: Carlheinz Hahmann, 05/1948. Cedida por Thomas Corrêa
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O advento da tração elétrica e diesel mudou gradativamente o cenário ferroviário na região da
Mooca e Ipiranga. Em 1957 os antigos trens de subúrbio compostos por uma locomotiva a vapor
e carros de madeira começaram a dar lugar aos modernos trens-unidade elétricos. A antiga
locomotiva a vapor passara a dar lugar às potentes locomotivas elétricas na condução de trens
de carga e passageiros de longo percurso e às pequenas locomotivas a diesel no serviço de
manobras do pátio e dos inúmeros ramais industriais.
No final da década de 1950 e durante os anos de 1960, novos armazéns foram construídos nas
proximidades das estações Mooca e Ipiranga, (administrados pela AGEF a partir de 1959), para
melhor acomodação e distribuição das mercadorias consumidas na capital e os antigos prédios
das estações, erguidos no final do sec. XIX deram lugar a modernos edifícios com maior
capacidade para atender ao crescente fluxo de passageiros. Neste período o estilo inglês de
estruturas ornamentadas em ferro fundido e tijolo aparente começa a dar lugar a edifícios mais
sóbrios e menos requintados construídos em concreto armado. As antigas vilas ferroviárias com
casas de madeira passam a conviver com novas vilas de casas de alvenaria.
Ainda nos anos de 1960 a região ganhou mais uma estação em substituição a uma pequena
parada (Parada Vemag). Em 1964 era inaugurada a Estação Tamanduateí9 na altura do Km 70,
próximo à passagem de nível da rua Vemag, com o mesmo padrão de construção adotado na
época (Figura 5.3.16.5-9 (a) e (b)).

Figura 5.3.16.5-9 (a) e (b). Parada Vemag (à esquerda) e a recém-construída Estação
Tamanduateí (à direta).10
Os novos armazéns trouxeram maior volume de carga e evidenciaram uma nova incumbência
para a região, tornando-a mais um centro de distribuição de mercadorias, principalmente
alimentos, para atender ao desenvolvimento da cidade e crescimento da população. O horário de
trens de carga de abril de 1978 indica o pátio da Mooca como ponto final da quase absoluta
maioria das composições vindas do interior e litoral, independentemente do destino dos vagões
ser além da capital. Ali os vagões eram reposicionados, extraídos ou adicionados às
9

Fechada em 21/09/2010 e posteriormente demolida, substituída por um novo prédio. O novo prédio foi concebido
para viabilizar a integração entre a CPTM e a linha 2 do Metro, localizado a aproximadamente 500 metros antes do
antigo no sentido São Paulo – Santos.
10
Fonte: Duclos (01‐1952, p.05).
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composições para que estas seguissem viagem (Figura 5.3.16.5-10). Esta prática que já se fazia
há algumas décadas, somada a função de centro de distribuição e atendimento ao parque
industrial transformou o pátio Mooca-Ipiranga em um dos maiores entrepostos da EFSJ até
meados da década de 1980.

Figura 5.3.16.5-10 - Trem de carga com locomotiva elétrica no pátio da Mooca, preparado para
partir em direção ao interior.
Contudo, a decadência do modal ferroviário, iniciada no final da década de 1960 que se
acentuara na década de 1980 em conjunto com a saída de muitas indústrias, que já se tornavam
objetos “estranhos” em meio à paisagem urbana que tomou conta de seus arredores, motivou a
gradativa diminuição do movimento de vagões no pátio e a extinção da operação em muitos
ramais industriais. O transporte de passageiros a longa distancia, que seguidamente perdia
espaço para o rodoviário, dava lugar para o espantoso volume de transporte metropolitano que
não parava de crescer, ate que a parada dos trens com destino a Santos já não se fazia mais
nas estações Mooca, Ipiranga e Tamanduateí. Em 1985 o serviço suburbano de passageiros da
EFSJ, já incorporada e sobre administração da RFFSA, passa a ser controlado pela CBTU e
uma nova reformulação do transporte de cargas é feita. Segundo, o Sr. Josenildo de Oliveira, exconferente de vagões e morador da vila ferroviária, casa 25, situada na Av. Pres. Wilson n° 1645,
a partir da criação da CBTU os trens cargueiros já não mais paravam obrigatoriamente na
Mooca. A ascensão do modal rodoviário também no setor de cargas provocou a gradativa
migração da indústria local para este meio de transporte e aos poucos o enorme pátio ferroviário
foi perdendo sua importância.
Hoje, com os pesados investimentos feitos pela CPTM no transporte metropolitano, que diminuiu
o intervalo entre as composições, o transporte de carga tornou-se de certa forma um empecilho
para o desenvolvimento do transporte coletivo, tendo seu volume e importância entrado em uma
queda vertiginosa (Figuras 5.3.16.5-11 e 5.3.16.5-12). Das muitas indústrias que usavam a
ferrovia para escoar e receber produtos apenas sete empresas continuam a utilizá-la. Dos
armazéns construídos para transbordar a carga do modal ferroviário para o rodoviário, somente
um continua a ser utilizado desta forma.
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Figuras 5.3.16.5-11 e 5.3.16.5-12 - Comparativo da situação do pátio da Mooca. Em 1968, com
intensa movimentação de vagões de carga (à esquerda) e em 2012 com vias subutilizadas e
vagões encostados.

 Descrições dos Trabalhos de Campo e Resultados
Os trabalhos de campo foram realizados com o objetivo de levantar todos os imóveis existentes
no entorno da ferrovia, integrantes do processo de constituição deste território. Para melhor
organização da logística em campo a área prospectada foi repartida em dois, dividida pela
própria via férrea. Os trabalhos começaram pela margem direita da via férrea no sentido São
Paulo – Santos, que fica ao lado da avenida Pres. Wilson, desde a divisa com o município de
São Caetano do Sul até a rua Domingos Paiva na altura da avenida Rangel Pestana (Brás), já
fora do perímetro da OUCMVC que esta limitado pela avenida Alcântara Machado. A segunda
parte abordada, o lado esquerdo da via férrea sentido São Paulo – Santos, foi iniciada na rua
Almeida Lima na altura da Praça Pres. Kennedy, seguindo por diversas ruas e avenidas que
margeiam a via férrea ate chegar ao final da rua Guamiranga próximo à divisa com o município
de São Caetano do Sul.
Durante o trabalho de campo constatou-se grande mudança em relação ao uso original de
muitos imóveis encontrados, o que acabou por dificultar a obtenção de informações referentes a
estes e a seu entorno por meio de entrevistas. A mesma situação caracterizou-se em alguns
imóveis ainda utilizados pela ferrovia, pois devido a constante mudança no quadro de
funcionários, não foi encontrado nenhum que fornecesse dados anteriores há cinco anos. Dentro
deste contexto partiu-se para uma segunda etapa de pesquisa, com a finalidade de levantar
informações através de documentações antigas da ferrovia. A pesquisa de âmbito documental foi
iniciada em 27/07/2012 e finalizada em 06/08/2012, em dias alternados, conforme a
indisponibilidade de acesso de um ou outro local que contivesse tais arquivos. Foram visitadas
as instalações da sede da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, regional São Paulo
- ABPF-SP e sua filial situada na Vila de Paranapiacaba, A Associação de Engenheiros da
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí - AEEFSJ, o Arquivo Publico do Estado de São Paulo e o
setor de Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA) – Unidade Regional
São Paulo – URSAP. Neste ultimo, não se obteve acesso ao acervo que segundo Sr. Antonio
Sesma Jr., funcionário local, encontra-se lacrado judicialmente.
 Remanescentes da antiga Estação do Brás da “São Paulo Railway”
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Localização: Rua Domingos Paiva, altura do n. 96 (externo ao perímetro da OUCMVC).
Proprietário: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
UTM: 23 k – 0334947/7395334
Os remanescentes da antiga Estação Brás, construída pela São Paulo Railway no final do sec.
XIX (Figura 5.3.16.5-13) fazem parte da atual Estação Brás da CPTM que engloba também a
antiga Estação Roosevelt da Estrada de Ferro Central do Brasil, as novas plataformas e gare e
uma passarela que liga as estações da CPTM e do Metro. Toda a estrutura esta localizada
próximo ao Viaduto Mto. Alberto Marino e tem seu acesso principal na Praça Agente Cícero
(Figura 5.3.16.5-14).

Figura 5.3.16.5-13 - Parte da antiga Estação Brás preservada.
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Figura 5.3.16.5-14 - Imagem de satélite mostrando a localização do edifício e entorno. A:
Remanescentes da estação SPR; B: Atual Estação Brás da CPTM; C: Antiga Estação Roosevelt;
D: Nova gare e plataformas; E: Passarela de ligação CPTM / Metro; F: Estação Brás do Metro; G:
Viaduto Mto. Alberto Marino; H: Praça Agente Cícero11.
O primeiro prédio da estação foi inaugurado junto com a SPR em 16 de fevereiro de 1867 (Figura
5.3.16.5-15). De característica simples e rudimentar foi substituído por outro durante o período
de melhorias executadas a partir de 1895. O segundo prédio, erguido dentro dos padrões
estéticos adotados pela companhia naquela época, recebeu um layout requintado trazendo-lhe
características construtivas únicas dentre as demais estações da companhia. “... Para o Braz,
com grafia alterada posteriormente para Brás, a proposta foi a construção de um edifício de
maiores dimensões, pois ali havia a baldeação para a Central do Brasil, que na época tinha toda
sua linha assentada em bitola métrica entre Cachoeira Paulista e a Estação do Norte, vizinha a
Estação do Brás da SPR e separada apenas por um pequeno pátio ferroviário. Neste caso, as
plataformas seriam de 180 m, adequadas ao maior movimento deste local.” (LAVANDER e
MENDES, 2005, p. 112) (Figura 5.3.16.5-16).

11

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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Figuras 5.3.16.5-15 e 5.3.16.5-16 - Primeiro e segundo prédio da Estação do Brás.12
O complexo era composto por dois edifícios. O principal, situado na praça Agente Cícero, e um
secundário, limítrofe com a atual rua Domingos Paiva. Anexo a ambos, duas plataformas, uma
de cada lado da via a fim de atender ao fluxo de ambos os sentidos, comunicadas entre si por
uma passarela feita em ferro fundido (Figura 5.3.16.5-17). A cobertura das plataformas era
constituída de colunas e vigas ornamentadas, feitas também em ferro fundido, para sustentação
do telhado formado por 15 blocos piramidais que acompanham o desenho triangular em “zig-zag”
da fachada. Na década de 1950, a fachada do edifício principal e a passarela sofreu uma
reforma e ambos ganharam um novo aspecto (Figura 5.3.16.5-18).

Figuras 5.3.16.5-17 e 5.3.16.5-18 - Vista da passarela coberta13 e o antigo cruzamento em nível
com a Avenida Rangel Pestana. À esquerda, o antigo prédio da Estação do Norte (à esquerda).
Aspecto da entrada principal (Praça Ag. Cícero) e da passarela após a reforma feita pela EFSJ
(à direita).14
De sua totalidade, apenas o que circundava o prédio secundário permaneceu com as
características originais, sobrevivendo a diversas obras, desde a reforma na década de 1950 até
as mais recentes que vieram a fundir a estação da antiga SPR e da Central do Brasil formando a
atual Estação Brás da CPTM.

12

Fotos cedidas por Paulo Mendes.
O segundo edifício da Estação Brás foi o único a receber uma passarela coberta.
14
Fotos cedidas por Paulo Mendes.
13
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A fachada, sem grande alteração, exibe mal cuidado com o detalhamento em madeira da
cobertura das entradas e uma rampa de acesso feita recentemente (Figuras 5.3.16.5-19 e
5.3.16.5-20). A bela cobertura (Figuras 5.3.16.5-21 e 5.3.16.5-22) e os materiais em ferro fundido
ornamentado (Figuras 5.3.16.5-23 e 5.3.16.5-24) continuam em seu lugar, mas nada sobrou do
edifício secundário que antes aparecia em seu canto esquerdo, segundo documentação
fotográfica.

Figuras 5.3.16.5-19 e 5.3.16.5-20 - Condição da fachada em 1967 e atualmente com a presença
da rampa e da cobertura mal cuidada15.

Figuras 5.3.16.5-21 e 5.3.16.5-22 - A antiga cobertura em 1973 e em 2012. Na imagem atual é
possível ver a esquerda as novas plataformas e ao fundo a nova cobertura. 16

15
16

Fotos cedidas por Paulo Mendes e por Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
Fotos cedida por Thomas Corrêa e Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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Figuras 5.3.16.5-23 e 5.3.16.5-24 - Detalhe da coluna e tesoura em ferro e o forro da cobertura
de madeira17.

Figura 5.3.16.5-25 - Local onde antes ficava o edifício secundário18.

17
18

Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
Foto: Fonte: Giesbrecht (2012)
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 Estação do norte Roosevelt
Localização: Praça Agente Cícero, s/n (externo ao perímetro da OUCMVC).
Proprietário: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
UTM: 23 k – 0334977/7395403
Pertencente a antiga Estrada de Ferro São Paulo - Rio, posteriormente Estrada de Ferro Central
do Brasil, o primeiro prédio desta estação foi inaugurado em 1875 (Figura 5.3.16.5-26).
Chamada “Estação do Norte" sofreu grande reforma na década de 1940, que lhe deu a atual
característica art-decó (Figura 5.3.16.5-27). Em 1945 passou a ser chamada de "Estação
Roosevelt". Existe a informação de pelo menos mais uma reforma externa após a realizada na
década de 1940 (GIESBRECHT, 2012).

Figura 5.3.16.5-26 e 5.3.16.5-27. O primeiro prédio da Estação do Norte. No canto direto, o
prédio principal da antiga estação Brás da SPR (à esquerda). A Estação do Norte, já
denominada Roosevelt, pouco tempo após a primeira reforma (à direita)19.
A fachada encontra-se em boas condições, sem alterações significativas desde sua ultima
reforma (Figuras 5.3.16.5-28 e 5.3.16.5-29), que manteve seus portões originais (Figura 5.3.16.530), apresentando um novo relógio com o logotipo da CPTM. Internamente a "gaveta" onde
paravam os trens de passageiro foi fechada e novas plataformas foram construídas mais a frente
(Figura 5.3.16.5-31).

19

Fotos cedida por Paulo Mendes e Giesbrecht (2012).
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Figuras
5.3.16.5-28 e 5.3.16.5-29 - Fachada vista da Praça Ag. Cícero e do Viaduto Mto. Alberto Marino.
No fundo parte da nova cobertura20.

Figuras 5.3.16.5-30 e 5.3.16.5-31 - Portão instalado na reforma da década de 1940 com o
logotipo da E. F. Central do Brasil – EFCB estilizado (à esquerda). Antiga gare e plataformas da
estação. A placa indicativa da CPTM esta localizada acima da “gaveta” fechada (à direita)21.
Destaca-se que não foi permitido fotografar dentro das estações.

 Vila Ferroviária
Localização: rua da Mooca n. 1495.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335649/7394220
A vila formada por quatro casas (Figuras 5.3.16.5-32 e 5.3.16.5-33), sendo uma com
característica construtiva segundo estilo adotado pela SPR no final do sec. XIX, e três com estilo
empregado pela EFSJ, provavelmente construídas na primeira metade da década de 1950. Está
localizada na esquina da rua da Mooca com a rua Palmorino Mônaco, próxima à Cervejaria
20
21

Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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Antártica Paulista e aos Armazéns Gerais Piratininga e sua entrada fica ao lado da passarela
ferroviária instalada na Rua da Mooca (Figuras 5.3.16.5-34 e 5.3.16.5-35).

Figuras 5.3.16.5-32 e 5.3.16.5-33 - Entrada da vila e vista das casas de cima da passarela.22

Figura 5.3.16.5-34 - Imagem de satélite mostrando sua localização e entorno. A: Vila ferroviária;
B: Cervejaria Antártica Paulista; C: Armazéns Gerais Piratininga; D: Passarela23.

22
23

Fotos: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika.
Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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Figura 5.3.16.5-35 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a disposição
das casas e seus respectivos números de identificação da RFFSA24.
A casa construída em alvenaria de tijolo aparente pela SPR (Figura 5.3.16.5-36) resgata o estilo
empregado pela companhia na virada do sec. XIX e está consideravelmente descaracterizada.
Com algumas instalações a sua frente o edifício mantém características originais como a
cobertura da varanda, os tijolos aparentes, visíveis somente acima da cobertura, e a tampa de
ventilação do soalho (Figura 5.3.16.5-37 e 5.3.16.5-38).

Figura 5.3.16.5-36 - Vista frontal do edifício com a fachada pintada (somente abaixo da
cobertura), um pequeno muro levantado a sua frente seguida de uma grade instalada na lateral
fazendo a junção a uma pequena cobertura com portão de telas que constitui uma garagem.

24

Cedido por Rafael Corrêa.
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Figuras 5.3.16.5-37 e 5.3.16.5-38 - Parte da fachada que conserva os tijolos aparentes e a grade
de ventilação do soalho com o dístico “SPR”.
As casas mais modernas, numeradas de 01 a 03 (Fig. 48, 49 e 50), seguem o mesmo padrão
construtivo da vila descrita mais a frente. Sua divisão interna é composta por três dormitórios,
sendo um pequeno, sala, cozinha, banheiro e um pequeno quintal com espaço para lavanderia.
As casas 01 e 02 formam um bloco e a casa 03 foi construída separadamente.

Figura 5.3.16.5-39 - Vista das três casas.
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Figuras 5.3.16.5-40 e 5.3.16.5-41 - Bloco formado pelas casas 01 e 02 (à esquerda) e a casa 03
(à direita).
 Travessia estrada de ferro
Localização: Rua da Mooca, altura do n. 1495.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335671/7394227
A passarela em ferro fundido, adquirida pela SPR na Inglaterra no final do sec. XIX, liga os dois
lados da Rua da Mooca cortados pela via férrea (Figura 5.3.16.5-42). No lado oposto à avenida
Pres. Wilson, estão os fundos das instalações da Fit-Pel Indústria e Comércio. De cima é
possível avistar o viaduto da Avenida Alcântara Machado e parte dos complexos do antigo
frigorífico Sal Boiadeiro (atual Renascer Hall), da cervejaria Antártica Paulista e dos Armazéns
Gerais Piratininga (Figura 5.3.16.5-43).

Figura 5.3.16.5-42 - Vista da passarela ao lado da vila ferroviária.
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Figura 5.3.16.5-43 - Imagem de satélite mostrando sua localização e entorno. A: Passarela; B:
Vila ferroviária; C: Fit-Pel Industria e Comercio; D: Viaduto da Av. Alcântara Machado; E: Antigo
frigorífico “Sal Boiadeiro”; F: Cervejaria Antártica Paulista; G: Armazéns Gerais Piratininga25.
Instalada para facilitar o fluxo de pedestres na Rua da Mooca por volta de 1898, época que o
cruzamento com a via férrea era em nível, tem sua estrutura composta por beirais em tiras
treliçadas, pés em viga “I” e escadaria fundida com o nome do fabricante, apoiada em pés de
alvenaria e com pequena extensão de degraus no mesmo material (Figura 5.3.16.5-44). Com
todas as partes metálicas fixadas por rebites (que também adornam a estrutura), este tipo de
passarela foi adotado como padrão pela SPR no período de melhorias executados a partir de
1895, sem alteração em relação a sua originalidade construtiva, mas com a presença de
pichações.

Figura 5.3.16.5-44 (a, b e c) - Da esquerda para a direta: Detalhes do beiral, escadas e apoio de
alvenaria.

25

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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“Uma das mais importantes destas empresas foi a Walter Macfarlane & Co, fundada em 1850 em
Glasgow, na Escócia, sob o nome de Saracen Foundrey. Walter Macfarlane era desenhista e
técnico em metais e junto a outros dois sócios dedicou-se a fabricação de peças de ferro fundido
com estudos de estilo e design de modelos.” (Lavander e Mendes, 2005, p. 134). O trecho
transcrito expõe um breve histórico do principal fornecedor de itens em ferro fundido para a SPR
e sua preocupação com o desenho das peças que facilmente pode ser notado nesta passarela e
em outros itens mencionados anteriormente.
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 Tipografia da antiga São Paulo Railway
Localização: Rua Monsenhor João Fillipo n. 1.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335671/7394227
O prédio construído em alvenaria de tijolos aparentes em 1909, situado na esquina da Rua
Borges Figueiredo com a Monsenhor João Fillipo (Figura 5.3.16.5-45), está localizado ao lado do
prédio que abrigava as antigas oficinas do serviço rodoviário da SPR (ambos próximos à Estação
Mooca). Em frente está em construção um condomínio residencial no terreno anteriormente
ocupado pela empresa “Açúcar União” (Figuras 5.3.16.5-46 e 5.3.16.5-47).

Figura 5.3.16.5-45 - Vista da fachada.
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Figura 5.3.16.5-46 - Imagem de satélite mostrando a localização do edifício e entorno. A:
Tipografia; B: Oficina do serviço rodoviário; C: Estação Mooca; D: Antiga Açúcar União.

Figura 5.3.16.5-47 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a disposição
dos edifícios ao lado da Tipografia e suas respectivas funções.
O edifício apresenta duas partes distintas no corpo de sua estrutura. O "primeiro bloco",
localizado exatamente na esquina, é composto de dois andares, sendo o de cima tomado por
salas de escritório. O "segundo bloco" é de construção térrea com telhados de perfil triangular
formando um galpão, dividido em duas alas que se comunicavam por um portal (Figuras
5.3.16.5-48 e 5.3.16.5-49).

Figuras 5.3.16.5-48 e 5.3.16.5-49 - Parte do “primeiro bloco” de frente para a Rua Monsenhor
João Fillipo e vista do “segundo bloco” na Rua Bordes Figueiredo.
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A edificação não apresenta modificações da parte externa, com exceção da pintura feita na parte
térrea do "primeiro bloco", atualmente é utilizada como estacionamento pela empresa Dumar
Park (Figura 5.3.16.5-50).
Internamente, o "segundo bloco" foi dividido em duas partes com o fechamento do portal. A parte
do fundo ainda é utilizada pela antiga RFFSA e a parte frontal pela empresa de estacionamento,
que o acessa por meio de uma abertura feita na parede que faz divisão com o prédio ao lado.

Figura 5.3.16.5-50 - Pintura sobre parte térrea do “primeiro bloco” e acesso de veículos junto ao
prédio adjacente.
Durante a pesquisa histórica sobre a tipografia foi encontrado apenas uma breve citação que
indica ser pertencente à Cia. Fazenda Belém. “A Cia. Fazenda Belém é uma das subsidiárias da
São Paulo Railway. Dispõem de uma optima typographia, na estação da Mooca, e a fazenda
propriamente dita, fica situada nas imediações da estação de Belém...” (NICHOLAU, 12-1936, p.
78). A utilização do prédio como tipografia estendeu-se da SPR até a RFFSA, passando pela
EFSJ. Não foram encontrados dados relativos à data de seu fechamento.
 Oficinas e carpintaria do RSJ (Rodoviário Santos a Jundiaí)
Localização: Rua Monsenhor João Fillipo n. 11.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A (placa de
identificação SPR n° 4203607)
UTM: 23 k – 0335889/7393959
O prédio construído em alvenaria (Figura 5.3.16.5-51) está localizado entre o edifício que
abrigava a tipografia da SPR e a Estação Mooca (Figuras 5.3.16.5-52 e 5.3.16.5-53).
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Figura 5.3.16.5-51 - Fachada do prédio.

Figura 5.3.16.5-52 - Imagem de satélite mostrando a localização do edifício e entorno. A: Oficina
e carpintaria do RSJ; B: Tipografia; C: Estação Mooca26.

26

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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Figura 5.3.16.5-53 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a disposição
dos edifícios ao lado da oficina e suas respectivas funções27.
O edifício abrigava a oficina e carpintaria da CGT – Companhia Geral de Transportes, empresa
criada pela São Paulo Railway nos anos 1930 para administrar seu serviço rodoviário (Figura
5.3.16.5-54). Após a encampação da SPR em 1946, passou a se chamar “Rodoviário Santos a
Jundiaí” em 24 de janeiro de 1949 (Figura 5.3.16.5-55). Era conhecido como “Garagem da
EFSJ”.

Figuras 5.3.16.5-54 e 5.3.16.5-55 - Fachada do edifício no período da CGT (à esquerda) e no
período RSJ (à direita). Notar as diferentes inscrições no frontão28.
Em seu interior havia a seção de pintura, funilaria, e oficina mecânica. Todos os veículos do
Rodoviário Santos a Jundiaí tinham a manutenção feita no local (Figura 5.3.16.5-56). Ele possuía
27
28

Cedida por Rafael Corrêa.
Fotos cedidas por Thomas Corrêa.
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acesso ferroviário pela lateral (entrada da estação da Mooca) atualmente desativado, mas com
trilhos. (DUCLOS, 02-1952, p. 4)

Figura 5.3.16.5-56 - Oficina em atividade no interior do prédio29.
O RSJ funcionou até o final dos anos 80, já sobre administração da RFFSA – Rede Ferroviária
Federal S. A. – Superintendência Regional nº 4 - São Paulo.
A edificação não apresenta alterações internas significantes. A fachada possui o dístico “RSJ”
(Figuras 5.3.16.5-56 e 5.3.16.5-57). Atualmente é usado sob concessão pela empresa de
estacionamento Dumar Park (Figura 5.3.16.5-58).

Figuras 5.3.16.5-56 e 5.3.16.5-57 - Detalhes da fachada do prédio30.

29
30

Foto cedida por Thomas Corrêa.
Fotos: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika.

791

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.16.5-58 - Vista interna do prédio (à direita, antigo escritório da oficina).31

 Estação Mooca “trem” e conjunto de armazéns da antiga São Paulo Railway
Localização: Avenida Pres. Wilson, 1009.
Proprietário: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM / Repassado à União pela
extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335856/7393704
O Conjunto de edificações ferroviárias existente na área da Estação Mooca é composto pela
estação de trem, um armazém, uma caixa d’água e uma casa para escritórios. Parte do conjunto
pode ser acessado pela Avenida Pres. Wilson, ao lado do antigo complexo industrial da
Cervejaria Antártica Paulista. Na entrada do pátio com calçamento de paralelepípedo que
antecede a estação, existe um bar de construção à esquerda, e uma portaria a direita (Figura
5.3.16.5-59). O acesso ao armazém se da por uma entrada localizada ao lado direito da antiga
guarita. Do lado oposto da linha, na Rua Monsenhor João Fillipo, faz limite com o prédio que
abrigava a carpintaria e as oficinas do antigo serviço rodoviário da São Paulo Railway (Figuras
5.3.16.5-60 e 5.3.16.5-61).

31

Foto: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika.
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Figura 5.3.16.5-59 - Perspectiva do pátio, vista da estação.

Figura 5.3.16.5-60 - Imagem de satélite mostrando a localização dos edifícios e entorno. A:
Estação Mooca; B: Armazém; C: Caixa d’água; D: Casa administrativa; E: Cervejaria Antártica
Paulista; F: Bar; G: Portaria; H: Oficinas do serviço rodoviário e carpintaria da SPR32.

32

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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Figura 5.3.16.5-61 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a disposição
dos edifícios no pátio de acesso à estação em 1982. Notar que o prédio do bar não existia e que
havia uma pequena edificação para escritório (próximo a entrada do lado direito) e um W. C. ao
lado da caixa d’água que não existem mais33.
 Estação Mooca (A)
O atual prédio da estação Mooca, hoje utilizado pela CPTM, é dividido em duas partes e foi
inaugurado na década de 1950 pela EFSJ em substituição ao segundo prédio, construído em
1898 pela SPR (Figuras 5.3.16.5-62 e 5.3.16.5-63).
Instalado do lado oposto ao antigo, poucos metros à frente no sentido São Paulo-Santos, o
prédio principal está localizado na avenida Pres. Wilson n. 1009 (Figura 5.3.16.5-64). O segundo
prédio (menor), situado no lado oposto foi construído para atender aos usuários que acessam a
estação pela Rua Monsenhor João Fillipo (Figura 5.3.16.5-65). Dotado de três plataformas,
sendo uma central, mais compridas que as do prédio anterior, tem toda a comunicação feita
através de uma passarela interna totalmente fechada (Figura 5.3.16.5-66).

33

Cedida por Rafael Côrrea.
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Figura 5.3.16.5-62 - Vista do primeiro prédio da estação Mooca (sentido Santos)34.

Figura 5.3.16.5-63 - Vista do segundo prédio, o atual, da estação Mooca (sentido Santos). Em
destaque o prédio principal, a plataforma central e a passarela de comunicação35.

Figuras 5.3.16.5-64 e 5.3.16.5-65 - Fachada do prédio principal com uma rampa de acesso
instalada recentemente e entrada pela Rua Monsenhor João Fillipo com prédio secundário ao
fundo36.

Figura 5.3.16.5-66 - A planta da segunda estação37.

34

Fonte: Lavander e Mendes, 2005, p. 120
Foto: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
36
Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
37
Cedida por Rafael Prudente Corrêa.
35
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A principal função da estação (ambos os prédios) era atender as necessidades do trafego de
passageiros que se deslocavam pelo perímetro urbano e seguiam para o litoral e interior. Com a
decadência do transporte ferroviário no setor de passageiros a longa distância, a estação passou
a atender em meados da década de 80 somente o fluxo urbano.
A demanda de passageiros da antiga estação Mooca não era apenas composta por usuários.
Funcionários instalados no núcleo residencial construído pela ferrovia nas imediações, que se
dirigiam a diversos pontos de trabalho, inclusive às oficinas de locomotivas e vagões instaladas
na Lapa, também a utilizavam. “As obras incrementaram a ocupação da Lapa de Baixo e como
não havia residência para todos os empregados, a SPR criou uma composição especial
chamada de “Trem dos Operários” para trazê-los dos núcleos residenciais da Mooca e Brás de
manhã e regressá-los à tarde.” (LAVANDER e MENDES, 2005, p. 194).
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 Armazém da Antiga São Paulo Railway
Construído em alvenaria de tijolos aparente no final do século XIX, conforme padrão utilizado na
época pela SPR, para armazenagem e transbordo de cargas (Figura 5.3.16.5-67). Um dos
poucos edifícios remanescentes do período na região que conserva características originais,
como a estrutura de sustentação dos telhados, composta por colunas, vigas treliçadas e tesouras
em ferro fundido (Figuras 5.3.16.5-68 e 5.3.16.5-69) e o acesso ferroviário interno feito com duas
linhas.

Figura 5.3.16.5-67 - Vista Frontal do armazém38.

Figuras 5.3.16.5-68 e 5.3.16.5-69 - Tesouras, coluna, e vigas treliçadas em ferro fundido. As
telhas de zinco não são originais, foram colocadas pela AB areias em 200839.

38
39

Foto: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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Pertencente a União (repassado pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A - placa de
identificação SPR n° 4203603) é atualmente utilizado pela empresa AB areias, sob concessão
desde 2003, o imóvel apresenta modificações (Figuras 5.3.16.5-70 e 5.3.16.5-71) e recente
inserção de reforços para evitar desabamento das paredes (Figuras 5.3.16.5-72 e 5.3.16.5-73),
conforme informado por Luis Claudio, gerente de operações ferroviárias da empresa.

Figuras 5.3.16.5-70 e 5.3.16.5-71 - Fundos do armazém (ao lado da Estação Mooca). Em
destaque o portal fechado com blocos de concreto40.

Figuras 5.3.16.5-72 e 5.3.16.5-73- Reforços externos instalados no portal principal, que da
acesso aos vagões (a esquerda) e em um portal lateral que da acesso aos caminhões (a
direita)41
No interior do armazém existem quatro locomotivas, modelo U-6-B fabricadas pela General
Electric do Brasil, fornecidas à EFSJ em 1967. Pertencentes a RFFSA encontram-se sem uso
em estado de abandono (Figuras 5.3.16.5-74 e 5.3.16.5-75).

40
41

Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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Figuras 5.3.16.5-74 e 5.3.16.5-75 - Locomotivas abandonadas dentro do armazém.
É importante ressaltar sobre as dificuldades de se anotar dados referentes à originalidade do
prédio devido a possíveis alterações que vão além de qualquer reforma que possa ter ocorrido
ao longo de sua existência por meros motivos operacionais e de conservação. A região da
Estação da Mooca foi alvo de fortes bombardeios durante a revolução tenentista de 1924. “... Os
ataques foram intensificados no dia 13 de julho, castigando principalmente os Bairros do Belém,
Mooca, Cambucí, Brás, Luz e Barra Funda, causando grande destruição e temor na população”
(LAVANDER e MENDES, 2005, p. 165). Comparando as imagens a seguir com as feitas em
campo é possível notar que o armazém teve seu comprimento estendido (Figuras 5.3.16.5-76 e
5.3.16.5-77).

Figuras 5.3.16.5-76 e 5.3.16.5-77 - Os dois lados do armazém após o bombardeio de 13 de julho
de 1924, onde uma das três seções aparece completamente destruída.
 Caixa d’água ferroviária (C)
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A (placa de RFFSA n.
4203606)
UTM: 23 k – 0335849/7393815
Caixa d’água construída próxima à primeira estação da Mooca no final do sec. XIX para
abastecimento da estação, armazém, pequenas casas instaladas em volta e locomotivas a
vapor.
Apresenta modificações realizadas ao longo do tempo (Figuras 5.3.16.5-78 e 5.3.16.5-79). O
imóvel é constituído por duas partes. A base feita em alvenaria de tijolos aparentes abriga a
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bomba que retira água do poço artesiano perfurado no local. Logo acima encontra-se o
reservatório ornamentado, confeccionado em ferro fundido. Em sua vista frontal existe uma placa
de ferro fundido que credita a construção do poço artesiano ao Engenheiro João Corner (Figuras
5.3.16.5-80 e 5.3.16.5-81).

Figuras 5.3.16.5-78 e 5.3.16.5-79 - Situação em 1924 com pequenas avarias após os
bombardeios e atual com aparente ampliação.

Figuras 5.3.16.5-80 e 5.3.16.5-81 - Ornamentos do reservatório e placa de ferro fundido com
créditos de construção do poço.

 Edifício ferroviário (D)
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A (placa de RFFSA n.
4203604)
UTM: 23 k – 0335833/7393806
Edifício pertencente à ferroviária construído em alvenaria de tijolo aparente (Figura 5.3.16.5-82).
Apresenta modificações nas janelas (grades), aplicação de pintura e colocação de uma placa de
identificação da ASEME (Associação dos Empregados das Estações da CPTM) na fachada
(Figura 5.3.16.5-83), embora não utilize mais o prédio como cede desde março de 2012. Hoje é
usado como agrupamento da segurança que trabalha na estação, segundo informação de
Francisco Alexandre dos Santos (segurança).

801

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.16.5-82 - Fachada do edifício. Figura 5.3.16.5-83 - Placa posicionada ao lado da
porta.
 Caixa d’água e edifício ferroviário
Localização: Avenida Pres. Wilson, 715.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335871/7393563
Conjunto formado por um armazém e uma caixa d’água construído em tijolo aparente, estando
situados em uma área delimitada por uma cerca de arame, dentro do espaço utilizado pela “AB
Areias” para descarregamento da areia transportada por ferrovia (Figura 5.3.16.5-84).
Atualmente é utilizado sob concessão pela “Tquiper Transportes e Locação de Equipamentos”,
instalada no local desde 1993, conforme informado por Ailton de Lemos Cordeiro, supervisor de
operação da empresa (comunicação pessoal).
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Figura 5.3.16.5-84 - Imagem de satélite mostrando a localização do conjunto. A: Edifício e caixa
d’água; B: Área de descarregamento de areia; C: Armazém 42.
O edifício, atualmente usado como escritório, com aplicação de grades nas janelas e pintura das
colunas de sustentação em branco que provavelmente não são originais (Figura 5.3.16.5-85).

Figura 5.3.16.5-85 - Fachada do edifício.
A estrutura da caixa d’água foi descaracterizada. A base de alvenaria de tijolos aparente foi
transformada em uma guarita, sendo aberta uma porta na lateral e inserida uma janela e dutos
42

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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de ventilação na frente. O compartimento de armazenagem de água original, foi retirado (Figura
5.3.16.5-86).

Figura 5.3.16.5-86 - Vista frontal da estrutura remanescente da caixa d’água.

 Armazém 03
Localização: avenida Pres. Wilson, 1257.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335928/7393488
Armazém número 03 (de um conjunto de três) construído pela EFSJ em 1957, segundo padrão
adotado na época (Figuras 5.3.16.5-87 e 5.3.16.5-88), para guarda de mercadorias e transbordo
de cargas entre vagões e caminhões, localizados entre a área sob concessão da Tquiper
Transportes e Locação de Equipamentos e cinco galpões de construção semelhante a estes
dispostos perpendicularmente à via férrea (Figuras 5.3.16.5-89 e 5.3.16.5-90).

Figuras 5.3.16.5-87 e 5.3.16.5-88 - Fachada de frente para a Avenida Pres. Wilson (à esquerda).
Fachada voltada para o pátio ferroviário com a antiga linha férrea que beirava o armazém
aterrada para o assentamento da nova linha que aparece em meio à areia (à direita).
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Figura 5.3.16.5-89 - Imagem de satélite mostrando a localização do armazém. A: Armazém 03;
B: Tquiper Transportes; C: Conjunto de cinco galpões43.

Figura 5.3.16.5-90 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a posição do
Armazém 03 dentro do pátio ferroviário da Mooca.

43

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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O prédio, não conta mais com acesso ferroviário. Sua estrutura é composta por colunas de
concreto e paredes em alvenaria e a sustentação do telhado de zinco é feita por vigas curvas
feitas em aço (Figura 5.3.16.5-91).
Com uso concedido à Cia. Sudeste Armazenagem e Logística, atualmente esta sublocado à
transportadora Power Express Logística e Transportes, que o utiliza, segundo Sr. Octavio de
Oliveira Malta, gerente da empresa, a 15 anos como centro de apoio logístico para distribuição
de mercadorias. O Sr. Otavio também informou que no período em que foi administrada pela
AGEF sua principal função era acondicionar grãos (Figura 5.3.16.5-92).

Figura 5.3.16.5-91 e Figura 5.3.16.5-92 - Detalhe interno do telhado e resquícios da inscrição
“AGEF- armazém 03” presente na fachada voltada para o pátio.
Observação: Embora este armazém seja parte de um conjunto, optou-se por fazer a descrição
desmembrada devido à existência de outros imóveis localizados entre este (Armazém 03) e os
demais (Armazéns 01 e 02) conforme metodologia adotada para organização dos imóveis
levantados.

 Cabine de despacho do pátio da Mooca
Localização: Pátio ferroviário da Mooca.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336034/7393427
O edifício da cabine de despachos construído na década de 1950 (Figura 5.3.16.5-93) encontrase no pátio da Mooca em meio a uma série de armazéns construídos com diferentes
características. Localizada dentro da área operacional da ferrovia, esta entre às linhas que
compõem o pátio e o ramal que atende a “AB Areias” (Figura 5.3.16.5-94).
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Figura 5.3.16.5-93 - Vista frontal da estrutura da cabine. A frente uma das vias do pátio e atrás o
ramal da AB Areias
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Figura 5.3.16.5-94. Imagem de satélite mostrando a localização da cabine. A: Cabine de
despacho; B: Armazéns; C: Ramal AB Areias; D: Pátio operacional44.
Com a frente voltada para o pátio e dotada de dois pavimentos para melhor visualização das
linhas à frente, encontra-se abandonada com indícios de invasão, pichações em várias partes e
desprovida de portas, vidros e parte do telhado. Embora esteja no estado descrito e tenha sofrido
algumas modificações ao longo dos anos mantém alguns itens originais, como a escadaria em
ferro fundido, os ladrilhos do chão e a mão francesa em madeira que sustenta a cobertura da
porta (Figura 5.3.16.5-95).

44

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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Figura 5.3.16.5-95 - Vista diagonal da lateral, com a presença da escadaria, da mão francesa de
madeira e dos fundos, alinhado ao ramal da AB Areias.
Instalada em um dos maiores entrepostos da EFSJ, esta cabine foi utilizada para controlar o
movimento de trens de carga. Dali era organizada a manobra dos vagões e feito os despachos e
recebimentos de todas as composições de carga formadas e destinadas ao pátio
Mooca/Ipiranga.

 Armazém
Localização: Avenida Pres. Wilson, 1099.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0335379/7394692
Armazém construído pela EFSJ na década de 1950 (Figura 5.3.16.5-96), para guarda de
mercadorias e transbordo de cargas entre vagões e caminhões, localizado entre cinco galpões
de construção semelhante ao Armazém 03 uma vila ferroviária formada por casas de madeira
(Figuras 5.3.16.5-97 e 5.3.16.5-98).

809

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.16.5-96 - Fachada voltada para o pátio.

Figura 5.3.16.5-97. Imagem de satélite mostrando a localização do armazém. A: Armazém; B:
Conjunto de cinco galpões; C: Vila Ferroviária45.

45

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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Figura 5.3.16.5-98. A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a posição do
Armazém dentro do pátio ferroviário da Mooca.
Sua estrutura é composta por colunas de concreto e paredes em alvenaria e a sustentação do
telhado “duas águas” de zinco é feita por tesouras também confeccionadas em concreto.
Apresenta uma área para escritório na lateral voltada para a Estação Mooca (Figuras 5.3.16.5-99
e 5.3.16.5-100).

Figuras 5.3.16.5-99 e 5.3.16.5-100 - Vista interna e fachada voltada para a avenida Pres. Wilson.
A condição da estrutura parece boa, mas o imóvel está totalmente desprovido de portas e vidros
nas janelas com inúmeras incidências de pichações. Situado dentro da área utilizada pela
“Pedrasil” desde 2004 para recebimento de areia transportada pela ferrovia, o armazém
encontra-se em estado de abandono. O ramal ferroviário que o servia foi retirado após
remodelação do pátio (Figura 5.3.16.5-101).
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Figura 5.3.16.5-101 - Fachada voltada para o pátio com o ramal de acesso ao armazém
removido. À direita o ramal recém-construído para descarregamento de areia. 46

 Vila Ferroviária
Localização: avenida Pres. Wilson, 1099.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336042/7393227
A vila formada por 04 casas (Figura 5.3.16.5-102) construídas em pinho-de-riga, provavelmente
no inicio das operações da SPR, na segunda metade do século XIX. Está localizada em meio a
uma série de armazéns construídos com diferentes características, próxima ao pátio ferroviário
da Mooca (Figuras 5.3.16.5-103 e 5.3.16.5-104).

46

Foto: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika.
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Figura 5.3.16.5-102 - Lado da vila visto do pátio ferroviário.

Figura 5.3.16.5-103. Imagem de satélite mostrando sua localização. A: Vila ferroviária; B:
Armazéns; C: Pátio ferroviário47.

47

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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Figura 5.3.16.5-104. A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a posição da
vila em relação aos armazéns e pátio com a quantidade de casas existentes em 1982, das quais
sobraram apenas quatro48.
Além das inúmeras casas demolidas, o entorno das casas remanescentes foi bastante alterado.
Embora endereçadas no mesmo número, a vila foi dividida em dois blocos com portões de
acesso distintos. Em um dos blocos, formado por três casas, os residentes, não permitiram
visualização das casas além do que se pode ver nas fotos, o pomar e os anexos, inseridos ao
longo do tempo ao redor das casas, dificultaram melhor avaliação da sua estrutura (Figuras
5.3.16.5-105, 5.3.16.5-106 e 5.3.16.5-107).

Figuras 5.3.16.5-105 e 5.3.16.5-106 - A primeira casa vista do portão (à esquerda).

48

Cedida por Rafael Corrêa.
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Figura 5.3.16.5-107. Fachada da segunda casa. No fundo, entre as árvores, pode-se ver a lateral
da terceira.
No outro bloco, formado por uma casa, foi possível visualizar com mais clareza a situação do
edifício e suas características. Menos descaracterizada dentre as quatro, a casa n° 3 (numero de
patrimônio da RFFSA – 4202354) tem sua fachada original. Seu interior, segundo Sr. Carlos de
Arruda, ex- supervisor de via permanente, residente no local há 23 anos, foi totalmente
modificado, com aumento da sala e quartos e a transferência da cozinha para um anexo
construído em alvenaria nos fundos da casa. O Sr. Carlos também informou que a frente da casa
havia um grande pomar (comunicação pessoal) (Figura 5.3.16.5-108).

Figura 5.3.16.5-108 Fachada da casa n° 03.
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 Armazém ferroviário 01 e 02
Localização: Avenida Pres. Wilson, 1257.
Proprietário: Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336121/7393040
Conjunto formado por dois armazéns, número 01 e 02, (de um total de três) e um edifício anexos
construídos pela EFSJ em 1957 (Figuras 5.3.16.5-111 e 5.3.16.5-112), para guarda de
mercadorias e transbordo de cargas entre vagões e caminhões, localizados entre uma vila
ferroviária formada por casas de madeira e um sucateiro. Em frente, do outro lado da avenida
Pres. Wilson, encontram-se as instalações da “Lorenzetti” (Figura 5.3.16.5-113).

Figuras 5.3.16.5-111 e 5.3.16.5-112 - Fachada dos armazéns voltada para a Avenida Pres.
Wilson. Em primeiro plano o Armazém 01 e no fundo o Armazém 02. Condição atual e no ano de
inauguração49.

49

Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. e Duclos (12‐1957, p. 56).
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Figura 5.3.16.5-113 - Imagem de satélite mostrando a localização dos armazéns. A: Armazéns
01 e 02; B: Vila ferroviária; C: Sucateiro; D: Lorenzetti50.
Com as mesmas características construtivas do Armazém 03, atualmente são usados sob
concessão pela Cia. Sudeste Armazenagem e Logística como centro de apoio logístico para
distribuição de mercadorias, mas sem utilização da ferrovia. Imóveis com algumas modificações
na fachada (Figuras 5.3.16.5-114 e 5.3.16.5-115). Uma cobertura foi instalada em um dos
portões situados na região central de cada um e a cerca que originalmente fazia a divisa com a
Avenida Pres. Wilson foi substituída por um muro de alvenaria (Figura 5.3.16.5-116).

Figura 5.3.16.5-114 - Armazém 01 e sua placa de identificação51.

50
51

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
Foto: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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Figura 5.3.16.5-115 - Armazém 02 e sua placa de identificação.

Figura 5.3.16.5-116. Vista do corredor formado pelo muro e a cobertura sobre um dos portões do
Armazém 01.
A frente do Armazém 01 existe um edifício construído para sediar o escritório dos armazéns.
Com muitas modificações apresenta-se bem diferente de sua composição original (Figuras
5.3.16.5-117 e 5.3.16.5-118).
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Figuras 5.3.16.5-117 e 5.3.16.5-118 - Situação atual do edifício que foi alongado e acoplado ao
armazém.
 Vagões antigos no pátio da Mooca
Localização: No pátio ferroviário da Mooca, entre a estação e o Viaduto São Carlos no lado que
beira a Avenida Presidente Wilson.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336310/7392814
Conjunto de aproximadamente 80 vagões de carga e 7 carros de passageiros inutilizados em
estado de abandono (Figuras 5.3.16.5-120 e 5.3.16.5-121). Dentre os modelos de vagões
presentes, são encontrados os do tipo coberto, gôndola, plataforma, cegonha (plataforma de dois
andares especial para transporte de carros) e tanque. Os diversos modelos foram fabricados
entre 1909 e 1978 por diferentes indústrias do setor ferroviário, nacionais e estrangeiras,
fornecidos à antiga SPR/ EFSJ/ RFFSA e Cia. Paulista de Estrada de Ferro – CPEF / Ferrovia
Paulista S. A. – FEPASA. Os carros de passageiro compunham um modelo de trem-unidade
elétrico (TU’E) fornecido pela MAFERSA à EFSJ entre 1969 e 1970, para servirem no trajeto São
Paulo – Santos e São Paulo – Campinas (LAVANDER e MENDES, 2005, p. 275).
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Figura 5.3.16.5-119 - Imagem de satélite mostrando a localização dos vagões e carros. A: área
onde se encontram os itens; B: Estação Mooca (CPTM); C: Viaduto São Carlos52.

Figuras 5.3.16.5-120 e 5.3.16.5-121 - Imagens feitas de cima do Viaduto São Carlos mostrando
parte dos itens.
Devido à limitação de acesso a área, o levantamento foi feito superficialmente, através de
viagens pelos trens metropolitanos da CPTM entre as estações Mooca e Ipiranga, que permite
somente a observação em movimento, e por visualização superior, privilegiada pela existência
do Viaduto São Carlos.
Vagão localizado próximo a estação Mooca do tipo coberto, construído na Inglaterra pela Leeds
Forge Co. e entregue à SPR entre 1909 e 1911, cuja as características permanecem originais,

52

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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apresentando sistema de abertura lateral53, com a porta seccionada em três partes móveis
(Figuras 5.3.16.5-122 e 5.3.16.5-123).

Figura 5.3.16.5-122 - Vagão coberto da antiga São Paulo Railway no pátio ferroviário da Mooca
com duas partes da porta abertas e uma faltando.

Figura 5.3.16.5-123 - Desenho e características técnicas54.

 Vila ferroviária avenida Presidente Wilson n. 1645

53

Sistema de abertura lateral comum em vagões de origem inglesa.
Desenho retirado do álbum de “Características dos veículos de mercadorias da EFSJ” atualizado em 30/11/1957,
cedido por Rafael Prudente Corrêa.
54
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Localização: avenida Pres. Wilson, 1645.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336269/7392720
A vila formada por 29 casas (Figura 5.3.16.5-124), está localizada próxima ao pátio ferroviário do
Ipiranga e do Viaduto São Carlos (Figura 5.3.16.5-125).

Figura 5.3.16.5-124 - Vista da entrada e das casas voltadas para a Avenida Pres. Wilson.
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Figura 5.3.16.5-125 - Imagem de satélite mostrando a localização dos vagões e carros. A: área
onde se encontram os itens; B: Estação Mooca (CPTM); C: Viaduto São Carlos55.
Construída pela EFSJ em 1951, conta com dois tipos de casa. O mais presente soma 27
unidades (Figura 5.3.16.5-126), sendo 24 dispostas em blocos de duas residências geminadas
(Figura 5.3.16.5-127), e o menos comum soma duas unidades (Figura 5.3.16.5-128) com
característica interna igual as demais. Cada casa tem três dormitórios, sendo um pequeno, sala,
cozinha, banheiro e um pequeno quintal com espaço para lavanderia. No centro da vila há um
pátio calçado com paralelepípedos. As casas são numeradas de 1 a 29 (Figura 5.3.16.5-129) e
todas têm placa da extinta RFFSA fixadas na fachada numeradas respectivamente de 4202324 a
4202352 (Figura 5.3.16.5-130).

Figura 5.3.16.5-126 e 5.3.16.5-127 - Modelo de fachada empregado nas casas de número 1 a 12
e 15 a 29 (à esquerda). Bloco formado pelas casas n° 15 e 16 (à direita).

55

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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Figura 5.3.16.5-128 - Casa com pequeno cercado ao redor da porta que não é original, mas que
parece ser uma adaptação feita pela própria ferrovia. Apenas a de n° 13 e 14 segue este padrão.

Figura 5.3.16.5-129 - Imagem de satélite mostrando a disposição e o numero de cada casa. A:
Acesso ao pátio da vila; B: Pátio.56

56

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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Figura 5.3.16.5-130 - Identificação padrão das casas com numero individual na vila e placa de
identificação da RFFSA.
Muitas sofreram alguma modificação externa, principalmente com a troca de janelas e pintura da
fachada. Dentre as que permanecem com a fachada mais próxima da original, destacam-se as
casas 9, 10, 11, 15 e 16. Embora não estejam entre aquelas que se destacam pela originalidade,
as casas 6 e 7 apresentam alguns itens originais como parte do dístico "E.F.S.J." e o poste de
iluminação feito em concreto armado, inicialmente presente a frente de todas as casas voltadas
para a avenida (Figuras 5.3.16.5-131 e 5.3.16.5-132). Alterações mais contundentes foram
verificadas nas casas 1, 2, 20 e 29 (Figuras 5.3.16.5-133 e 5.3.16.5-134).

Figuras 5.3.16.5-131 e 5.3.16.5-132 - O “E. F.” sob a pintura verde e parte do poste de
iluminação, ambos localizados exatamente na divisão entre as casas 6 e 7.
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Figuras 5.3.16.5-133 e 5.3.16.5-134 - Cobertura e fechamento da frente com muro e portões
transformaram o “quintal” a frente da casa n. 1 em garagem (à esquerda). Localizada em um dos
cantos da vila, a casa n. 29 recebeu a sua frente um muro facultando-lhe a exclusividade de
parte do corredor (à direita).
Segundo a representante dos moradores da vila, Ivanilda Souza de Mello, esposa do exmotorista de caminhões do RSJ, Nelson Cabreira, residentes na casa 11 (Figura 5.3.16.5-135), o
principal motivo do fechamento do “quintal” a frente das casas voltadas para a Avenida, deve-se
a falta de segurança do local.

Figura 5.3.16.5-135. Sr. Nelson e Sra. Ivanilda durante entrevista para a equipe de campo
A Sra. Ivanilda ainda nos informou que toda a vila é residida por ex-ferroviários aposentado, sob
concessão da extinta Rede Ferroviária Federal S.A.
O “Núcleo Residencial da Mooca”, assim chamado pela EFSJ, foi inaugurado em dezembro de
1951 (Figuras 5.3.16.5-136 e 5.3.16.5-137). Originalmente com 20 casas (numeradas de 01 a
20) foi o primeiro dentro de um plano que previa a construção de outras vilas próximas às suas
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estações para melhor acomodação de seus funcionários, que ali poderiam residir mediante a um
aluguel de baixo valor.
A vila não se destinava a nenhuma categoria ou classe especifica de trabalhador, embora sua
ocupação tenha seguido alguns critérios estabelecidos pela ferrovia. “A Administração, por
intermédio do dr. Alcides de Almeida Rêgo, havia reservado casas primeiramente a funcionários
da estação do bairro, tendo em vista a necessidade de tê-los próximos para casos eventuais:
segundo, a funcionários de outros setores, porém, igualmente necessários aos serviços de sua
especialidade e, em terceiro, a empregados de pequenos ornados e com prole numerosa.”
(DUCLOS, 01-1952, p. 05).

Figura 5.3.16.5-136 - Aspecto da entrada da vila em janeiro de 1952.
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Figura 5.3.16.5-137 - Fachada da casa n° 13 em janeiro de 195257.
Em novembro de 1952 foi iniciada a construção de mais um bloco com 9 casas (numeradas de
21 a 29) trazendo à vila a configuração atual (DUCLOS, 11-1952, p. 09).
A existência do pátio em meio às casas não só se fazia útil às crianças que ali moravam, mas a
todos os moradores em época de festas. “Entramos na pequena praça interna do núcleo e fomos
surpreendidos com um espetáculo bonito, pois àquela hora dezenas de crianças gárrulas
brincavam à luz do Sol que teimava em se esconder, formando rodas, pulando amarelinhas...”
(Duclos, 01-1952, p. 04) (Figura 5.3.16.5-138).
“Entre as famílias ferroviárias também os festejos tiveram comemoração das mais bonitas,
mormente no “Núcleo Residencial” da Estrada, no bairro da Mooca, pois que o local foi
transformado num típico arraial do nosso “hinterland”, não faltando o gostoso quentão, as batatas
assadas, os bolinhos, as “quadrilhas” e até um “casamento caipira”...” (DUCLOS, 06/07/08-1953,
p. 11) (Figura 5.3.16.5-139).

Figura 5.3.16.5-138 – Vista atual do pátio interno.

57

Fonte: (Duclos, 01‐1952, p.05).
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Figura 5.3.16.5-139 - Festa junina na vila ferroviária da Mooca58.

 Posto de revisão de vagões (PRV)
Localização: Pátio ferroviário do Ipiranga.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0336916/7391674
Galpão construído pela RFFSA em 1967 originalmente para um PRV – Posto de Revisão de
Vagões (prédio principal), modificado para abrigar uma estrutura de transbordo (Figura 5.3.16.5140), entre vagões e caminhões, de bobinas e chapas de aço proveniente da Usiminas (Cosipa)
em Cubatão. Localizado a margem esquerda da linha tronco, a aproximadamente 500 metros
antes da Estação Ipiranga no sentido São Paulo – Santos (Figura 5.3.16.5-141), é usado
atualmente pela empresa TRANSNOVAG.

Figura 5.3.16.5-140 - Vista frontal (lado voltado para Santos) do PRV.

58

Fonte: (Duclos, 06/07/08‐1953, p. 11).
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Figura 5.3.16.5-141 - Imagem de satélite mostrando a localização do edifício. A: PRV; B: Estação
Ipiranga (CPTM)59.
Durante a pesquisa de campo somente foi permitida a visualização do prédio da posição em que
foi fotografado, impedindo uma melhor avaliação de suas condições. Entretanto, é possível
visualizar por meio das imagens a seguir que o prédio teve sua fachada completamente
modificada (Figura 5.3.16.5-142).

Figura 5.3.16.5-142 - Fachada original do prédio60.

59
60

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
Fonte: (Duclos, 07‐1968, p.06).
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Construído para desafogar a parte de manutenção de vagões da ferrovia que se concentrava em
sua oficina no bairro da Lapa. Foi inaugurado em 1 de Julho de 1967, no quilometro 72,230,
ocupando uma área de aproximadamente 7.000 metros quadrados, no pátio de manobras
próximo a Estação Ipiranga. Compõe-se de dois galpões distintos, um para serviço de revisão e
outro para pintura de vagões. Os galpões são ligados entre si por linhas férreas derivadas do
pátio de manobras, com as facilidades adequadas, ressaltando-se entrada e saída pelos
extremos opostos (DUCLOS, 07-1968, p. 06) (Figura 5.3.16.5-143).

Figura 5.3.16.5-143 - Planta de ambos os prédios com a função de cada setor e o pátio que os
servia61.
O galpão que foi utilizado para revisão, mede 54 x 34 metros, com cobertura metálica em vão
livre total. Possuía duas linhas, cada uma com capacidade para receber cinco vagões na área
coberta. Uma das linhas é provida de vala de manutenção de 22 metros de comprimento. Possui
ponte rolante instalado sobre as duas linhas (Figura 5.3.16.5-144).
O galpão de pintura, de menor porte, mede 40 x 13 metros. Em seu interior passava uma das
linhas ligadas ao Galpão de Revisão, que eram destinadas aos veículos que necessitassem
pintura. Podia abrigar até três vagões sobre a cobertura (DUCLOS, 07-1968, p. 07). Este galpão
foi demolido (data não confirmada) (Figura 5.3.16.5-145).

61

Fonte: (Duclos, 07‐1968, p.08).
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Figuras 5.3.16.5-144 e 5.3.16.5-145 - Fachada do galpão construído para revisão (à esquerda) e
para pintura (à direita)62.
 Estação Ipiranga
Localização: rua Ilha Serigipe, s/n.
Proprietário: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
UTM: 23 k – 0335392/7394695
O atual prédio da estação Ipiranga (terceiro prédio), hoje utilizado pela CPTM, foi inaugurado na
década de 1950 pela EFSJ (Figura 5.3.16.5-146) em substituição ao segundo prédio, construído
pela SPR no final do sec. XIX. Está localizado ao lado de um armazém ferroviário e duas casas
de empregados da ferrovia (lado voltado para a Avenida Pres. Wilson). Do outro lado (Avenida
Henry Ford / Rua Dr. Pacheco Chaves), próxima a um conjunto de três armazéns AGEF (Figura
5.3.16.5-147).

Figura 5.3.16.5-146 - Fachada da estação (lado Avenida Henry Ford).

62

Fonte: (Duclos, 07‐1968, p.08).
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Figura 5.3.16.5-147 - Imagem de satélite mostrando a localização das casas. A: Estação
Ipiranga; B: Armazém; C: Casas; D: Armazéns AGEF63.
O terceiro e último prédio da estação Ipiranga foi construído também com colunas de concreto,
no mesmo local do anterior, com características impares em relação a todas as outras estações
feitas com mesmo material ao longo das décadas de 1950, 60 que substituíram em diversas
localidades às antigas, construídas em alvenaria de tijolos aparente (Figuras 5.3.16.5-148 e
5.3.16.5-149).

Figuras 5.3.16.5-148 e 5.3.16.5-149 - O segundo prédio da Estação Ipiranga construído no final
do sec. XIX (à esquerda) e o prédio atual construído na década de 1950 (à direita)64.
Construído para atender a crescente demanda do transporte suburbano, durante a adaptação e
modernização da ferrovia para receber novos trens unidades elétricas, o prédio atual é composto

63
64

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
Fotos cedidas por Paulo Mendes e Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika.
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por duas construções gêmeas localizadas em ambos os lados da via principal, ligados por uma
passarela larga e totalmente coberta compõem o prédio da estação (Figura 5.3.16.5-150), que
vistos de perfil têm formato ovalado (Figura 5.3.16.5-151). As plataformas são em numero de
dois, cobertas parcialmente de forma individual por um telhado sustentado por pilares em
concreto (Figura 5.3.16.5-152).

Figura
5.3.16.5-150 - A planta da terceira estação65.

Figuras 5.3.16.5-151 e 5.3.16.5-152 - Perfil da fachada situada próxima a Avenida Pres. Wilson
(à esquerda) e a cobertura com a passarela ao fundo (à direita).
Atualmente o prédio se encontra com poucas modificações internas e externas desde sua
construção. Pinturas foram realizadas ao longo dos anos, mas a fachada, saguão interno e
plataformas continuam como na época de sua inauguração (Figuras 5.3.16.5-153, 5.3.16.5-154 e
5.3.16.5-155).

65

Cedida por Rafael Prudente Corrêa.
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Figuras 5.3.16.5-153 e 5.3.16.5-154 - Saguão de entrada próximo à avenida Pres. Wilson (à
esquerda) e rua Serigipe (à direita). Estruturas originais com catracas de acesso às plataformas
modernizadas.

Figura 5.3.16.5-155 - A entrada próxima a Rua Serigipe, ao lado da Avenida Henry Ford, mantém
a parede ornada com pedras.
O primeiro prédio foi aberto em 1886, de características rudimentares e simples logo deu lugar a
outro. Em 1900, o segundo prédio foi inaugurado, construído nos padrões empregados pela SPR
nas edificações da época (Figura 5.3.16.5-156).
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Figura 5.3.16.5-156 - Aspectos da segunda estação e dos edifícios a sua volta. Nenhum edifício
foi preservado.66
A região da Estação Ipiranga também foi palco de ocorrências durante a revolução tenentista.
Em julho de 1924, o prédio foi sede do 2o batalhão de artilharia das forças legalistas do Governo
do Estado (Giesbrecht, 2012).
 Armazém ferroviário
Localização: Avenida Pres. Wilson, 3435-3437
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A (placa de
identificação n. 4203633)
UTM: 23 k – 0337041/7391070
Armazém construído pela EFSJ na década de 1950, segundo padrão adotado na época (Figura
5.3.16.5-157), para guarda de mercadorias e transbordo de cargas entre vagões e caminhões,
66

Fonte: (Nicolau, 04‐1939, p.16).
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localizado ao lado da Estação Ipiranga e de duas casas para empregados da ferrovia (Figura
5.3.16.5-158).

Figura 5.3.16.5-157 - Fachada do armazém vista da Avenida Pres. Wilson.

Figura 5.3.16.5-158 - Imagem de satélite mostrando a localização e seu entorno. A: Armazém; B:
Estação Ipiranga; C: Casas da ferrovia67.
Com as mesmas características construtivas dos Armazéns 01, 02 e 03 (Figura 5.3.16.5-159),
com exceção da existência de um acesso ferroviário interno feito por um portão central situado
em uma das laterais do edifício (Figura 5.3.16.5-160), que se conecta com a linha tronco da
ferrovia (Figura 5.3.16.5-161) (atualmente desativado, mas ainda com trilhos). Possui anexos
67

Mapa base: fonte: Google Earth (2012)
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geminados na parte frontal, instalados para uso de escritório (Figuras 5.3.16.5-162 e 5.3.16.5163).

Figuras 5.3.16.5-159 e 5.3.16.5-160 - Vista da fachada voltada para a Estação Ipiranga (à
esquerda) e portão para acesso ferroviário interno (à direita).

Figura 5.3.16.5-161 - A planta com vista oposta em relação à figura do satélite mostra a posição
do armazém e as linhas que o serviam conectadas ao pátio da Estação Ipiranga68.

68

Cedida por Rafael Prudente Corrêa.
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Figuras 5.3.16.5-162 e 5.3.16.5-163 - Anexos à frente do prédio, separados pela linha que
adentra ao armazém.
Atualmente é usado sob concessão pela Transportadora Tamoyo como centro de apoio logístico
para distribuição de mercadorias, mas sem utilização da ferrovia.
 Casas ferroviárias
Localização: Avenida Pres. Wilson, 3451 e 3579.
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0337038/7391064
Conjunto formado por 02 casas construídas em alvenaria pela EFSJ na década de 1950,
localizada ao lado de um antigo armazém ferroviário, em frente à estação Ipiranga da CPTM
(Figuras 5.3.16.5-164 e 5.3.16.5-165).

Figura 5.3.16.5-164 - Imagem de satélite mostrando a localização das casas. A: Casas; B:
Armazém; C: Estação Ipiranga (CPTM)69.

69

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
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Figura 5.3.16.5-165 - A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a posição
das casas em relação ao armazém e a estação70.
As edificações seguem o mesmo padrão utilizado na vila construída em Jundiaí em 1954.
Dotadas de três dormitórios, sala, cozinha, banheiro e um quintal com lavanderia (Duclos, 061954, p. 09), as casas têm características da fachada diferentes das demais descritas. Com
maior evidencia, observou-se a presença de uma pequena varanda que antecede a porta de
entrada, ornamentada com colunas retangulares (Figura 5.3.16.5-166).
Durante a pesquisa de campo não foram encontrados os moradores, para maiores
esclarecimentos em relação à condição interna. Externamente apresentam consideráveis
modificações, principalmente em relação às janelas e a aplicação de uma tela sob o pequeno
muro presente a frente da casa n° 3471 (número de identificação 4202320) (Figura 5.3.16.5-167)
e a total descaracterização na fachada da varanda da casa n° 3459 (número de identificação –
4202319), onde já não se encontram mais as colunas e a mureta. Nos fundos da mesma casa
ergueu-se a altura do muro que divide o terreno da casa com o utilizado pelo armazém em
determinado local, além do que foi feito originalmente (Figuras 5.3.16.5-168 e 5.3.16.5-169).

70

Cedida por Rafael Prudente Corrêa.
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Figuras 5.3.16.5-166 e 5.3.16.5-167 - Fachada da casa n° 3471 com a varanda e as colunas
originais e a presença da tela sobre o muro.

Figuras 5.3.16.5-168 e 5.3.16.5-169 - Fachada da casa n° 3459 e a extensão do muro feita nos
fundos.

 Armazém ferroviário
Localização: Próximo a Estação Ipiranga
Proprietário: Repassado à União pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A
UTM: 23 k – 0337180/7391051
Conjunto de três armazéns construídos pela EFSJ em 1958 (administrados pela AGEF a partir
de 1959) para guarda de mercadorias e transbordo de cargas entre vagões e caminhões,
localizados pouco a frente da Estação Ipiranga no sentido São Paulo – Santos (Figura 5.3.16.5170). Atualmente utilizados sob concessão pela Cia. Sudeste Armazenagem e Logística como
centro de apoio logístico para distribuição de mercadorias, mas sem acesso da ferrovia (Figura
5.3.16.5-171).
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Figura 5.3.16.5-170 - Imagem de satélite mostrando a localização dos armazéns. A: Armazéns;
B: Estação Ipiranga (CPTM)71.

Figura 5.3.16.5-171. A planta com vista oposta em relação à figura anterior mostra a posição do
armazém e as linhas que o serviam. Da direita para esquerda, numerados 01, 02 e 0372.
Os armazéns 01, 02 e 03 (Figuras 5.3.16.5-172, 5.3.16.5-173, 5.3.16.5-174 e 5.3.16.5-175) cuja
área ocupada vai da Estação Ipiranga até próximo ao Rio Tamanduateí, com comprimento de
aproximadamente 213,67; 91,77 e 110,06 metros, respectivamente, e com largura dos
pavimentos de 18,63 metros cada um, somam um total de 6.830 m2 de área construída
(DUCLOS, 07-1960, p. 17).

71
72

Mapa base: fonte: Google Earth (2012).
Cedida por Rafael Prudente Corrêa.
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Figuras 5.3.16.5-172 e 5.3.16.5-173 - Fachada do armazém 01 (à direita) e lateral do armazém
02, dotado de salas para escritório (à esquerda).

Figuras 5.3.16.5-174 e 5.3.16.5-175 - Fachada do armazém 02 (á esquerda) e do armazém 03 (á
direita).
Os prédios, não contam mais com acesso ferroviário (Figura 5.3.16.5-176). São constituídos por
colunas de concreto e paredes em alvenaria com a sustentação do telhado de zinco feita por
vigas de aço, formando o telhado “duas águas” (Figuras 5.3.16.5-177 e Figura 5.3.16.5-178). Na
fachada ainda é possível ver a inscrição AGEF e uma série de coberturas feitas sobre os portões
laterais que não faziam parte do projeto original (Figuras 5.3.16.5-179, 5.3.16.5-180 e 5.3.16.5181).
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Figura 5.3.16.5-176 - Resquícios do ramal que atendia aos armazéns.

Figuras 5.3.16.5-177 e 5.3.16.5-178 - Vigas de aço e telhado padrão dos armazéns (imagens
feitas no armazém 01).

Figuras 5.3.16.5-179 e 5.3.16.5-180 - Resquícios da inscrição “AGEF” presentes nos armazéns
01 (à esquerda) e 02 (à direita).
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Figura 5.3.16.5-181 - Detalhe do tipo de cobertura instalada sobre os portões.
 Ramais Industriais
A SPR, apesar de ser uma ferrovia de curta extensão, com 139 quilômetros de vias principais,
possuía quase o dobro em desvios e ramais particulares, somando aproximadamente 329
quilômetros.
Entende-se por “ramal” um circuito secundário que desemboca numa canalização principal.
Linha ferroviária secundária.73 Estes pontos ferroviários tiveram fundamental importância para a
ferrovia, pois através deles era possível o estacionamento de vagões para cargas e descargas. A
crescente demanda de cargas tornou os desvios das estações insuficientes para o escoamento e
recebimento de mercadorias, mesmo com a construção de novos e maiores armazéns motivando
muitas empresas a solicitar junto a SPR a autorização de construção e uso de ramificações
particulares dentro de seus terrenos com ligação direta à ferrovia.
Durante a pesquisa realizada no acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária,
regional São Paulo - ABPF-SP, foram encontrados 35 desvios diferentes e seus respectivos
contratos de concessão a indústrias e armazéns instalados na região abrangida pela operação
urbana consorciada Mooca – Vila Carioca, feitos entre 1902 e 1956.
Quadro 5.3.16.5-1
Relação dos contratos de concessão de desvios encontrados

73

Consultado em http://www.dicio.com.br/ramal/ . Data: 11/08/2012.
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Contratante

Nº cnt.

Cia.
Mechanica
Importado S.A.

e

Data

Local

Observação

Ramal
do
Hipódromo (Mooca)
Entre
pátio
da
Mooca e Brás

230

27/02/1902

Z. Perroni & Cia

428

22/07/1916

Rehder & irmão

434

19/03/1917

440

07/12/1917

449

03/06/1918

Ramal
do
Hipódromo (Mooca)
Pátio da Mooca

459

09/06/1919

Pátio da Mooca

Cassio Muniz & Cia.
Luis M. Pinto de
Queiroz
Nazareth Teixeira e
Cia.

471

12/02/1920

Pátio da Mooca

480

06/09/1920

Pátio da Mooca

475

29/03/1921

Pátio da Mooca

Calfate & Cia.

521

21/04/1924

Mahfuz irmão
Brazilian
Company

526

10/05/1924

528

13/06/1924

Falelu Papini & Cia.

531

02/10/1924

Pátio da Mooca

Fares Nemer

536

24/11/1924

Pátio da Mooca

S.A.
Sucreires
Bresiliennes
Holmberg Beeh & Cia.
Jessouroun
Cia.

Irmão

&

Meat

S. A. IRFM – Indústrias
Reunidas
Francisco
Matarazzo
Mahfuz Irmão

550

04/09/1925

554

26/09/1925

Schimidt, Trost & Cia.

565

19/03/1926

Barbosa Mica & Cia
Comissão de Obras de
Saneamento da Capital

570

27/04/1926

592

31/01/1927

Almeida Silva & Cia.

597

06/05/1927

Sociedade
Michelet

623

17/08/1928

Moinho Fluminense

630

18/01/1929

João de Araújo Pinto

940

23/09/1943

942

04/12/1943

943

07/12/1943

957

23/06/1944

Chave

Edgard
Richter
e
Otávio Lotufo
Evans
Shewan
Importadora S.A.
Armazéns
Gerais
Prado Chaves

Pátio da Mooca

Renovação de contrato feito em 1905

Vendido para Cia de Armazéns Gerais e
Imunizadora Franco- Brasileira em
02/03/1920
O desvio em segmento ao Nazareth
Teixeira e Cia.
Vendido para a Cia Nacional de
Armazéns Gerais em 02/09/1921

Próximo à Rua da
Mooca (Mooca)
Pátio do Ipiranga
Rua da Mooca nº
1620

Pátio da Mooca
(Rua Borges de
Figueiredo)
Pátio do Ipiranga
Cia Parque da
Mooca - Lote 49
Pátio do Ipiranga
Ramal da Imigração
(Mooca)
Cia Parque da
Mooca - Lote 53
Cia. Parque da
Mooca
Avenida
Pres.
Wilson nº 1.681
Cia Parque
Mooca

Ramal de 1913 pertencente à Gastão
Raul Nothmann
Em 1913 pertencia a Olavo Egydio de
Souza Aranha Jr., sucessor de Guinle e
Cia de 1912.

da

Cia Parque da
Mooca
Rua Almeida Lima
nº 1.384 (Mooca)
Cia. Parque da
Mooca

Renovação de contrato feito em 1910

Ramal de 1912 da Cia. Frigorífica
Pastoril
Terreno que fica entre os pertencentes a
Dona Maria Carolina Duarte e S.A.
Martinelli.
Vendido para Imobiliária Palaide Mortari
em 04/05/1944
Antigo ramal de 1929 da S. A. Ancieus
Etablissements
Duchen
pour
L’alimentation
Antigo desvio São Miguel

Desvio de 100 metros de extensão.

Fechado em 1969
Contrato em anexado (X).

Terreno situado na Av. 1 (Henry Ford)
entre as propriedades Cia. Caloric e
Independência de Armazéns Gerais.

Renovação
26/07/1935

de

contrato

feito

em
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Contratante

Nº cnt.

Data

Local

Observação

959

09/07/1944

Pátio Tamanduateí
(Av. Pres. Wilson
4599)

Desvio com 200 metros de comprimento

Chucri Assad

960

14/07/1944

Pátio Tamanduateí

Desvio Guarani

S.
A.
Importadora
Andrade Rebelo

964

17/11/1944

Pátio do Ipiranga

Desvio já existente
- Alugado para a Companhia Continental
de importação. Antigos nºs 873, 889 e
907 da Avenida 1.
- Transferido para a companhia de
automóveis Sonnervig em 09/01/1956.
Localizado na Av. Henry Ford nº1153,
1171 e 1189.

José
Lutfalla
Others

and

José Mesquita

Emílio Jafet e Alexios
Jafet.
Humberto
Domingos
Benocchio
Cia.
de
Materiais
Agrícolas
Cia Ferro Brasileira
Cia.
Brasileira
Matérias-primas

de

970

20/02/1945

Cia Parque
Mooca

da

972

09/03/1945

Pátio do Ipiranga

971

09/03/1945

Cia Parque
Mooca

984

01/06/1945

Pátio Tamanduateí

988

22/06/1945

Cia Parque
Mococa

1001

21/11/1945

Rua da Mooca nº
1.307

Desvio com 100 metros de comprimento
da

da

Localizado na Avenida 1, lote 1
Desvio de 1937 pertenceu a Arthur Viana
e Cia.
Situado na Avenida 1, com 63 metros de
extensão. Adquirido da Cia. Aliança de
Armazéns Gerais.
Renovação de contrato feito em 1925.
Pertencia a Stardust Oil Co. of Brazil

Nem todos os contratos de desvios instalados na região foram encontrados no acervo da ABPFSP. Outros conhecidos também compunham o grande emaranhado de linhas do pátio Mooca
/Ipiranga. (Figuras 5.3.16.5-182, 5.3.16.5-183, 5.3.16.5-184 e 5.3.16.5-185).

Figuras 5.3.16.5-182 e 5.3.16.5-183 - Vagões no ramal dos Moinhos Gambá situados na Rua.
Borges Figueiredo, Mooca (à esquerda). Vagão de carga ao lado da cobertura (canto inferior
esquerdo) instalada sobre a plataforma de embarque de mercadorias do ramal da Cia. Antártica
Paulista situada na Avenida Pres. Wilson, Mooca (à direita)74.

74

Fotos: cedida por Paulo Mendes e Fonte: www.saopauloantiga.com.br: Acesso em 16/08/2012.
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Figuras 5.3.16.5-184 e 5.3.16.5-185 - Vagões para transporte de gás no terminal instalado dentro
das dependências da Ultragaz, situado próximo à Estação Tamanduateí (à esquerda). Manobra
dos vagões tanque, sobre a passagem de nível da R. Vemag, na linha do ramal da Ultragaz no
final da década de 1980 (à direita)75.
 A Companhia Parque da Mooca
Este complexo industrial existente na região da Mooca foi construído em terras de várzea,
aterradas, pertencentes à família Paes de Barros, criando a Cia. Parque da Mooca como
incentivo ao desenvolvimento industrial (Figura 5.3.16.5-186).

Figura 5.3.16.5-186 - A margem direita da via férrea, galpões instalados no loteamento da Cia.
Parque da Mooca76.
Tal companhia loteou a área compreendida entre a Rua Cap. Pacheco Chaves, na sua
extremidade sul; a linha tronco da SPR, em sua extremidade leste; Avenida Dianópolis, Rua
75
76

Fotos: cedidas por Thomas Corrêa, Antonio Carlos Beraldo e Rafael Prudente Corrêa.
Acervo Revista Life. Cedida por Thomas Corrêa.
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Barão de Monte Santo e Rua João Antônio de Oliveira, na sua extremidade oeste e Alameda
Rubião Jr., em sua extremidade norte. Dentro deste loteamento, localizavam-se três ruas,
numeradas de 1 a 3, que originaram, respectivamente, a Avenida Henry Ford, Rua Cadiriri e Rua
Dianópolis. Estas ruas foram projetadas para seguirem longitudinalmente o leito ferroviário,
permitindo assim, a construção dos barracões industriais transversais a linha férrea. Desta
maneira, foi acordada com a SPR a construção de um ramal ferroviário que atendesse a este
empreendimento, a qual disponibilizou a linha, mas de total responsabilidade das empresas
usuárias a construção e manutenção dos desvios implantados, de acordo com normas
estipuladas em contrato registrado em cartório. Em 21 de fevereiro de 1921 é escriturado
contrato entre a Cia. Parque da Mooca e a SPR para concessão dos desvios, no livro 345 fls. 29
do 2º Tabelião de Notas – São Paulo (Figura 5.3.16.5-187).
Ficava então resolvida a questão de escoamento de produção, onde todos os edifícios eram
servidos por ferrovia pelos fundos e por ruas pela frente.

Figura 5.3.16.5-187 - A Imagem de satélite mostra a organização do loteamento criado pela Cia.
Parque da Mooca, delimitado pela linha amarela. O traço em verde representa a linha tronco da
SPR, o vermelho mostra o leito do ramal industrial do parque que esta em uso, em azul o trecho
existente sem utilização e em branco o trecho erradicado, já sem os trilhos77.
Com a manifestação da empresa em ter um desvio em sua edificação, era acordada entre esta e
a SPR um termo de concessão, onde se estipulava a metragem do ramal, finalidade de uso,
localidade dentro do loteamento, custos, atribuições e informações gerais do uso e gozo deste
desvio. Para esta construção, algumas cláusulas tinham que ser cumpridas, como, o tamanho do
desvio que não poderia ser inferior a 100 metros de extensão, comportando 10 vagões de dois
eixos; não permissão de embarque de cargas de terceiros, apenas mercadorias produzidas ou
utilizadas pela firma em questão; a quantidade de carga despachada ou recebida no desvio não
poderia ser inferior a quantidade total de um vagão; a SPR forneceria a ramificação e o aparelho
77

Mapa base: fonte: Google Earth (2012) .
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de desvio, ficando a cargo da empresa a construção e manutenção de seu trecho, onde as
despesas seriam rateadas entre todos os usuários do parque industrial; etc.
A seguir, destaca-se a cópia completa do contrato firmado entre a SPR e a Sociedade Chave
Michelet em 17 de agosto de 192878, empresa situada dentro da área da Cia. Parque da Mooca.
As oito primeiras paginas do contrato são comuns a todos os contratos desta finalidade firmados
pela SPR ao longo de sua linha. As páginas seguintes são comuns somente as empresas
situadas dentro da Cia Parque da Mooca.

78

Contrato pertencente ao acervo da ABPF‐SP.
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O ramal parte do pátio, nas proximidades da estação Ipiranga (Figuras 5.3.16.5-188, 5.3.16.5189 e 5.3.16.5-190), segue em direção ao rio Tamanduateí, onde faz uma curva de 180º
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invertendo o sentido, “voltando” para a Mooca (Figuras 5.3.16.5-191 e 5.3.16.5-192). Antes desta
curva ainda derivavam os desvios destinados ao antigo AGEF. O desvio continua, passa por traz
do “Sonda Supermercados” e cruza por baixo da Rua Cap. Pacheco Chaves. Segue por atrás da
antiga Ford do Ipiranga (onde hoje encontra-se o Shopping Mooca) (Figuras 5.3.16.5-193,
5.3.16.5-194 e s 5.3.16.5-195) e, logo a seguir, bifurca-se (Figuras 5.3.16.5-196 e 5.3.16.5-197)
para atender as empresas da avenida Henry Ford e Rua Cadiriri no lado esquerdo da
“bifurcação” e as situadas nas ruas Cadiriri e Dianópolis no lado “direito” da bifurcação (Figuras
5.3.16.5-198 e 5.3.16.5-199), formando um dos maiores desvios industriais em São Paulo, com
pouco mais de 3 Km de extensão.

Figura 5.3.16.5-188 - Uma mostra, a esquerda da localização da linha. O ponto que ela parte é
em baixo do viaduto Pacheco Chaves79.

79

Fonte disponível em: www.geoportal.com.br. Acesso em: 01/08/2012.
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Fig. 5.3.16.5-189 e 5.3.16.5-190 - Inicio do ramal do parque da Mooca situado no final do pátio
ferroviário do Ipiranga (UTM 0337115 / 7391213) no sentido Santos - São Paulo (à esquerda).
Vista do lado oposto da (sentido São Paulo – Santos). Deste ponto ramificavam-se à direita os
desvios para os galpões da AGEF.

Figuras 5.3.16.5-191 e 5.3.16.5-192 - Tomadas do meio da curva de 180°. Linha vinda do pátio
do Ipiranga (à esquerda) e seguindo para as ramificações do ramal (à direita). (UTM 0337539 /
7390615).
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Figuras 5.3.16.5-193 e 5.3.16.5-194 - Tomadas da passagem inferior da Rua Cap. Pacheco
Chaves. Linha vinda do pátio do Ipiranga com o “Sonda Supermercados” a direta da via férrea (à
esquerda) e do outro lado da passagem, seguindo por trás da antiga Ford, a esquerda da via, (à
direta). (UTM 0337571 / 73917539).

Figura 5.3.16.5-195 - Vista aérea da passagem do ramal por trás da antiga fabrica da Ford na
década de 1980.
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Figuras 5.3.16.5-196 e 5.3.16.5-197 - O desvio da primeira ramificação do ramal visto no sentido
de quem vem do pátio do Ipiranga (à esquerda) e a movimentação de um trem de carga sobre
ele no sentido contrário (à direita) (UTM 0337397 / 7391599).

Figura 5.3.16.5-198 e 5.3.16.5-199 - Panorâmica a partir da passagem de nível da Rua Antônio
Chiarizzi, no sentido de quem vai para o pátio do Ipiranga. Ao fundo a passagem inferior da Rua
Cap. Pacheco Chaves e em seguida o desvio da ramificação (à esquerda). Passagem de nível
com a Rua Antônio Chiarizzi (à direita) (UTM 0336916 / 7391674).
Esta passagem de nível, uma das poucas abertas na região da Grande São Paulo, é
fundamental para a ligação entre a Rua Dianópolis e a Rua Cadiriri. Antes dela existem dois
aparelhos de mudança de via (AMV) de grande importância histórica. Trata-se de aparelhos
antigos do tipo contrapeso em forma de “queijo”, de operação manual. Um deles com marca de
fundição SPR e o outro EFSJ (Figuras 5.3.16.5-200 e 5.3.16.5-201). Em plena atividade, são um
dos poucos ainda em uso.
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Figura 5.3.16.5-200 - Fotomontagem com o detalhe da maquina do AMV “SPR”. (UTM 0337320 /
7391836).

Figura 5.3.16.5-201 - Fotomontagem com o detalhe da maquina do AMV “EFSJ”. (UTM 0337340
/ 7391699).

Inicialmente atendido por locomotivas a vapor de manobra da SPR (Figura 5.3.16.5-202) e,
posteriormente pelas locomotivas a diesel no período EFSJ, todo ramal foi construído com trilhos
do tipo TR37 (37 quilos por metro) mantendo sua configuração original com exceção da
erradicação do desvio que atendia ao terminal de combustíveis da Shell (Figura 5.3.16.5-203),
com data de fechamento incerta.
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Figura 5.3.16.5-202 - Locomotivas a vapor para manobras paradas no pátio do Ipiranga80.

Figura 5.3.16.5-203 - Antigo terminal da Shell. Hoje resta apenas o terreno sem nenhuma das
construções vistas na foto81.
Como contratualmente era de responsabilidade das indústrias e armazéns a manutenção e
administração do ramal e seus desvios, foi fundada a Associação dos usuários das linhas do
parque da Mooca – ASULPAM, que administra e da manutenção à via férrea. Para isso, mantém
um contingente de funcionários especializados em manutenção de via permanente e um estoque
de peças. Há um escritório administrativo, também, que toma conta dos contratos e concessões
dos desvios.
A enorme diversidade de indústrias e armazéns existentes na região trazia um numero grande de
vagões de diversos modelos, como o tipo “fechado” para atender aos armazéns de algodão, café
e ensacados em geral, e o tipo “tanque” para atender o terminal de combustível. Hoje o ramal
atende somente as indústrias metalúrgicas que recebem bobinas e derivados de aço e
despacham sucata em vagões prancha ou gôndolas.
Podemos entender sucintamente como funciona a manobra deste ramal, no depoimento de
Leandro Gouveia , ex funcionário da MRS e manobrador do pátio do Ipiranga.
“Quando eu trabalhava na manobra do pátio do Ipiranga, atendíamos alguns clientes nos desvios
do parque da Mooca. Atendíamos o Aranha, Ferrolene, Votoraço e Fercoi, fora todos os outros
galpões que tem ao fundo sem uso.

80
81

Foto cedida por Thomas Corrêa.
Foto cedida por Thomas Corrêa.
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No Aranha e Ferrolene só descarregava bobina de aço laminada, no Votoraço bobinas de aço
laminado, ferro de construção e alguns produtos siderúrgicos específicos, como perfilados. No
Fercoi carregava sucata. O movimento do Aranha variava duas vezes por semana com quatro a
seis vagões, a sucata e Votoraço circulam todo dia, aproximadamente vinte e quatro vagões, em
dois lotes de doze. Na Ferrolene era uma média de quinze vagões por dia.
Atualmente, por conta da favela existente a MRS não permite manobras a noite ali, só que quase
sempre saiamos com o trem a noite, pois a manobra funciona assim. A Votoraço tem que
receber os vagões as 6 da manha. Ate o meio dia eles tem que descarregar todos os vagões
para que nós possamos retirar os vagões da Votoraço e coloca-los na Fercoi para carregar de
sucata. O trem de sucata parte do pátio do Ipiranga de noite às 22h, e para isso tem que tirar os
12 vagões carregados da Fercoi antes que feche às 18h. O turno do dia deixa os vagões de
sucata posicionados para o turno da noite montar o trem. Costumava deixar o trem montado
aguardando na linha “meia lua”. A noite chega um trem com vagões para todas as empresas.
Normalmente vêm bastante vagões de areia e às vezes cimento.
Pegávamos a locomotiva na luz, manobrava o trem e trazíamos ate o pátio da Mooca. Deixava
os vagões de areia no governo ou centenário (governo e centenário são duas linhas que tem ao
fundo do pátio do Ipiranga. Elas “correm” do lado da parede das fabricas na parte de traz do
pátio) e manobrava os vagões vazios, separar nas linha dos clientes e abastecê-los. O serviço e
basicamente colocar vagão cheio de dia e tirar vazio à tarde ou quando o cliente pedir.
A Ferrolene pedia 3 trocas por dia, descarregava muito lá. Fora o esquema do sucata com o
Votoraço o resto e tudo tranquilo. O aranha e a Dufer 1 2 3 somente recebem vagões da Cosipa,
ou seja, os trens deles vem de Santos, morrem em São Caetano e tínhamos que ir com a
locomotiva buscar. A areia são dois clientes na Mooca, AB e Pedrasil. À noite o trabalho da
manobra é separar os vagões por tipo e montar o trem com vazios pra facilitar a manobra em
Manoel Feio porque são destinos diferentes.
A Transnovag é o cliente mais perto, e descarregava muito todo dia. La dentro do ramal pra
frente da Fercoi que é o sucata. Os trilhos continuavam lá pro fundo nos armazéns, mas o trem
não entra mais. No lado da Ferrolene, são duas linhas que vão ate o fundo, uma beira uma
plataforma que emenda em vários galpões que não a usa mais”.
Com o passar dos anos, a decadência da ferrovia foi desinteressando os clientes, pois não havia
investimentos em manutenção de vagões e linhas, os horários dos trens eram cada vez mais
desencontrados e a qualidade do serviço prestado já não atendia a normas exigidas,
principalmente no tocante a segurança do trabalho. Em contrapartida a isso, os grandes
investimentos no setor rodoviário e a flexibilidade que isso gerava fizeram com que as empresas
ficassem interessadas cada vez mais em receber e escoar seus produtos por caminhões.
Podemos citar também a especulação imobiliária e o êxodo de grandes indústrias para regiões
mais interioranas, que relegou grandes galpões, outrora destinados a grande fluxo de
mercadoria, para simples depósitos secundários. Outro fator importante a ser mencionado foi a
transformação do leito ferroviário em corredores de transporte de passageiros, onde os trens de
carga tornaram-se “vilões” por serem lentos e pesados, atrapalhando o fluxo crescente do
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transporte metropolitano. Os trens de carga passaram a trafegar em horários pré-determinados,
preferencialmente à noite, dificultando os processos industriais e logísticos das empresas
ligadas a ferrovia. Esse conjunto de fatores foi reduzindo o fluxo no ramal, provocando o
abandono de muitos desvios. Contudo, existe a perspectiva de retomada do modal ferroviário
por parte de algumas empresas, segundo nos informou Sr. Emerson Gimenez da Silveira,
gerente executivo da ASULPAM.

5.3.16.6
Os Bens Materiais e o Contexto Histórico – Cultural da Paisagem
das (AID) e (ADA)
 Metodologia de campo e resultados obtidos
Devido às características das áreas alvo deste diagnóstico – cobertas por urbanização intensanão houve a oportunidade de observar vestígios arqueológicos em superfície em áreas de
considerável porção territorial descoberta (e/ ou sem a presença de edificações). Sendo assim, o
foco das análises recaiu sobre o estudo dos bens edificados, de caráter histórico, presente
nestas áreas, e da paisagem urbana por eles composta.
A fim de apresentar um panorama adequado sobre as áreas diretamente afetadas e de
influência direta (AID e ADA) do empreendimento, foi realizada uma pesquisa pormenorizada
sobre o contexto histórico de cada setor1 e de cada bem protegido neles presente2, bem como
foi realizado um completo caminhamento de todas as ruas referentes aos setores inseridos na
ADA do empreendimento.
Todos os bens tombados e bens considerados com potencial de tombamento foram
devidamente registrados fotograficamente, descritos, localizados (por logradouro e coordenadas
UTM – SAD69), gerando um banco de dados contendo informações de considerável relevância
histórica.
Já para AID do empreendimento, foi realizada uma visitação mais específica a alguns dos mais
interessantes bens edificados da área, localizados mais próximos às áreas diretamente
afetadas, sendo eles 32 bens tombados, compreendendo a região da a Sé, Liberdade e Brás,
conforme será exposto mais a frente no texto. Tais bens foram destacados por suas
características singulares, e também a fim de compor um conjunto de bens que representasse,
de modo geral, os inúmeros estilos arquitetônicos e exemplares de diferentes épocas históricas
e funções existentes na área como um todo.

1

Os setores foram divididos a partir de mapa fornecido pelo empreendedor (tendo como base os dados da
CONPRESP), dividindo‐os entre: Setor Ipiranga, Setor Mooca e Via da Mooca, Setor Cambuci, Setor Vila Prudente,
Setor Vila Carioca e Sacomã, todos dentro da ADA do empreendimento. O Setor Sé, Liberdade e Brás foram
anexados posteriormente, pois, referem‐se à AID do empreendimento e são importantes para um melhor
entendimento do contesto histórico regional.
2
Sobre alguns destes bens, houve certa dificuldade na obtenção de dados em bibliografia especializada.
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Dentro da ADA do empreendimento em questão, foram visitados, identificados e catalogados
5413 logradouros, totalizando 57 bens tombados ou em processo de tombamento pelo
COMPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN.
Há ainda 1 local identificado como em processo de tombamento na Vila Prudente. Porém, por
não se ter a localização exata deste, não se pode associá-lo à AID ou à ADA, como destacado
mais a frente.

 Bens Tombados
A palavra tombamento tem origem portuguesa, e significa “fazer um registro do patrimônio de
alguém em livros específicos em um órgão de Estado que cumpre tal função4”. O tombamento é
um ato administrativo realizado pelo Poder Público, com o objetivo de preservar para a
população, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural,
arquitetônico, ambiental ou mesmo afetivo. A intenção é impedir que esses bens venham a ser
destruídos ou descaracterizados. O tombamento pode ser promovido pelas esferas federal,
estadual ou municipal. O órgão federal responsável é o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional). No caso do Estado de São Paulo, o órgão é o CONDEPHAAT (Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), e no caso do município
de São Paulo, é o COMPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo).
Como comentado, neste presente estudo, foram visitados todos os bens tombados pelos órgãos
citados inseridos na área tida como ADA do empreendimento, e alguns importantes exemplos
inseridos na AID do mesmo.
Todos estes bens tombados estão listados a seguir no Quadro 5.3.16.6-1, representados
aproximadamente na Figura 5.3.16.6-1 e locados em detalhe nos Mapas 22, 23, 24, 25 e 26,
apresentados na sequência. A correspondência entre o bem tombado e o mapa também está
apresentado no quadro através da coluna “Mapa”.
Quadro 5.3.16.6-1
Relação dos bens tombados ADA e AID

3

No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

1

Antiga
Fábrica
Labor

003045

R Br. de
Jaguara, 825
- Cambuci

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2009

DOE 29/04/2009 Notificação

2009

ADA

22

Logradouros: Cambuci – 48; Ipiranga – 149; Mooca – 90; Parque da Mooca – 103; Vila Carioca – 74 e Vila Prudente
– 77.
4
Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura de São Paulo.
Vide Bibliografia.
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

2

Conjunto
Arquitetônic
o da antiga
Fábrica de
Tecidos
Labor

003045

Av Alcantara
Machado,
666 - Mooca

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2009

DOE 29/04/2009 Notificação

2009

ADA

22

003034

R da Mooca,
113 - Mooca

CONDEPHAAT/
DOE - 22/06/09

DOE - s/ data Notificação

2009

ADA

22

028022

R Joao
Antonio de
Oliveira, 59 Mooca

03/CONPRESP/
10

Resolução 3/10

2010

ADA

22

028046

Tv Jacinto
Antonio
Mesa, 2 - Vila
Moinho Velho

09/CONPRESP/
07

Resolução
09/07

2007

ADA

22

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2008 14/CONPRESP/
07 -

DOE 29/04/2009 Notificação Resolução
14/07

2007

ADA

22

3

4

Casa da
Divina
Providência
- Rua da
Mooca,
1113
Antiga
Creche
Marina
CRESPI

5

Conjunto da
Companhia
Antartica
Paulista,
antiga
Cervejaria
Bavária

6

Conjunto
Grandes
Moinhos
Minetti
Gamba

028046

R Borges de
Figueiredo,
300 - Mooca

7

Conjunto
formado
pelas
antigas
fábricas de
Fósforos
Fiat Lux, da
Duchen e
das
Indústrias
reunidas
Francisco
Matarazzo

028046

R Borges de
Figueiredo,
680 - Mooca

19/CONPRESP/
11

Resolução
19/11

2011

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
448 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
496 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
496 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

8

9

10

Antigo
Moinho
Santo
Antonio
Antigo
Moinho
Santo
Antonio
Antigo
Moinho
Santo
Antonio
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

11

Antigas
Officinas da
Sociedade
Anônima
Casa
Vanorden

028046

Vla dos
Ingleses, 2 Vila Moinho
Velho

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

12

Estação
Mooca
"Trem" e
Conjunto de
Armazéns
da antiga
São Paulo
Railway

028046

R Mns. Joao
Felipe, s/n Mooca

CONDEPHAAT/
RES. SC 22/82 05/CONPRESP/
91 -

RES. SC 22/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

ADA

22

13

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
Galpões e
Armazéns

028046

R Borges de
Figueiredo,
944 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

14

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
Galpões e
Armazéns

028046

R Borges de
Figueiredo,
1030 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1098 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1110 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

15

16

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
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No

17

18

19

20

21

Nome do
Bem
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Borges de
Figueiredo,
1120 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1132 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1144 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,11
56 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1166 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22
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No

22

23

24

25

26

Nome do
Bem
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Borges de
Figueiredo,
1180 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1186 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1204 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1216 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1226 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22
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No

27

28

Nome do
Bem
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Borges de
Figueiredo,
1250 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028048

R Borges de
Figueiredo,
1358 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

29

Chaminé da
União

028037

R Borges de
Figueiredo,
237 - Mooca

05/CONPRESP/
10

Resolução 5/10

2010

ADA

22

30

Edifício
Industrial

027086

Av Alcantara
Machado, s/n
- Brás

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22

31

Estádio
Conde
Rodolfo
Crespi
"Juventus"

028022

R Javari, 101
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

32

Pizzaria
São Pedro

028022

R Javari, 333
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

33

Edifício
Industrial /
antigo
colégio São
Judas

028015

R Javari, 403
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

34

Cotonifício
Crespi

028015

R Taquari,
173 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

2004

ADA

22

35

Residência

028003

R dos Trilhos,
1234 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

2004

AID

22

36

Residência

028003

R dos Trilhos,
1236 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

2004

AID

22

37

Grupo
Escolar
Pandiá
Calógeras

032043

Av Paes de
Barros, 1025
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

2004

AID

22

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS
Resolução
26/04 - APT
ZEPECS
Resolução
26/04 - APT
ZEPECS
Resolução
26/04 - APT
ZEPECS
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

38

Travessia
estrada de
ferro

028046

R Pinheiro de
Lemos, 2 Vila Moinho
Velho

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

39

Posto de
Atendiment
o INPS Várzea do
Carmo

004024

R Leopoldo
Miguez, 259 Cambuci

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

40

Conjunto
Paisagístico
do Outeiro
da Glória

034001

R Eulalia
08/CONPRESP/
Assuncao, s/n
08
- Cambuci

Resolução 8/08

2008

AID

22

41

Igreja
Nossa
Senhora da
Glória,
Capela
Nossa
Senhora de
Lourdes,
Casa
Paroquial e
Salão de
Atividades

034002

R Nsra de
Lurdes, 31 Cambuci

08/CONPRESP/
08

Resolução 8/08

2008

AID

22

42

Teatro
Arthur de
Azevedo

032043

Av Paes de
Barros, 955 Cambuci

29/CONPRESP/
92

Resolução
29/92

1992

AID

22

43

Marco
Quilométric
o do
Ipiranga Correspond
ente a
Estrada nº 3
que ia para
Santos

040047

R Silva
Bueno, 375 Ipiranga

14/CONPRESP/
01

Resolução
14/01

2001

ADA

23

44

Biblioteca
Municipal
do Ipiranga
"Ministro
Genésio de
Almeida
Moura"

040091

R Cisplatina,
505 - Ipiranga

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

23

45

Parque da
Independên
cia e
Coleção
Arqueológic
a,
Etnográfica
e Histórica
do Museu
Paulista da
USP

040074

R dos
Patriotas, s/n
- Ipiranga

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95)
05/CONPRESP/
91

Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1991

ADA

23

876

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1991

ADA

23

46

Praça
Monumento

040037

Av Nazare,
s/n - Ipiranga

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95)
05/CONPRESP/
91

47

Capela do
Bom Jesus
do Horto

040037

R dos
Sorocabanos,
150 - Ipiranga

10/CONPRESP/
94

Resolução
10/94

1994

ADA

23

48

Terreno à
Rua Bom
Pastor

040037

R Bom
Pastor, 434 Ipiranga

12/CONPRESP/
91

Resolução
12/91

1991

ADA

23

49

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040037

R Bom
Pastor, 730 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23

50

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040037

R Bom
Pastor, 798 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23

51

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040050

R Bom
Pastor, 801 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23

52

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040056

R Bom
Pastor, 825 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23

53

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040051

R Costa
Aguiar, 825 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

54

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040051

55

Residência
do Maestro
Furio

040084

56

Educandári
o Sagrada
Família

040085

Av Nazaré,
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

57

Educandári
o Sagrada
Família

040085

Av Nazaré,
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

58

Educandári
o Sagrada
Família

040085

Av Nazaré,
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

59

Colégio São
Francisco
Xavier

040096

R Moreira e
Costa, 531 Ipiranga

06/CONPRESP/
07

60

Instituto
Maria
Imaculada

040106

Av Nazaré,
711 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

61

Antigo
Noviciado
Nossa
Senhora
das Graças
Irmãs
Salesianas

040104

R Clovis
Bueno de
Azevedo, 130
- Ipiranga

040199

R Dr. Mario
Vicente, 1108
- Vila Dom
Pedro I

62

Instituto
Cristovão
Colombo

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

R Costa
05/CONPRESP/
Aguiar, 1055 05
Ipiranga

Resolução 5/05

2005

ADA

23

Av Nazaré,
366 - Ipiranga

Resolução 2/10

2010

AID

23

2007

AID

23

2007

AID

23

2007

AID

23

2007

ADA

24

2007

ADA

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

02/CONPRESP/
10

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

63

Internato
Nossa
Senhora
Auxiliadora

040115

Av Nazaré,
810 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

64

Internato
Nossa
Senhora
Auxiliadora

040115

Av Nazaré,
810 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

65

Antigo
Juvenato
Santíssimo
Sacramento

040116

Av Nazaré,
s/n - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

66

Antigo
Grupo
Escolar São
José

040125

Av Nazaré,
900 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

67

Instituto
Padre Chico

040129

R Moreira de
Godoi, 456 Ipiranga

06/CONPRESP/
07

68

Seminário
do Ipiranga

040129

Av Nazaré,
993 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

69

Clínica
Infantil do
Ipiranga

043047

Av Nazaré,
1361 Ipiranga

06/CONPRESP/
07

70

Conj. de
habitação
popular

004017

R Br. de
Jaguara, 394
- Cambuci

14/CONPRESP/
90

71

E.E.
Oswaldo
Cruz

003057

R da Mooca,
363 - Mooca

72

Centro
Velho

000000

73

Casa das
Retortas

002076

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

2007

ADA

24

2007

AID

24

2007

ADA

24

2007

AID

24

2007

ADA

24

2007

ADA

24

2007

ADA

24

Resolução
14/90

1990

ADA

22

CONDEPHAAT/
RES 60.10

Proc. SC
24,929/86 Escolas
Públicas

2010

ADA

22

Vd Vinte E
Cinco de
Marco - Sé

17/CONPRESP/
07

Resolução
17/07

2007

AID

22

R do
Gasometro,
100 - Brás

CONDEPHAAT/
DOE 13.09.06 09/CONPRESP/
12

DOE 13/09/2006 Resolução
09/12

2006

AID

22

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

74

Vila
Queiroga

002078

Vl Queiroga,
15 - Brás

44/CONPRESP/
92 (Z8-200)

Resolução
44/92

1992

AID

22

75

Balões da
Comgás

003010

R Cap.
Faustino de
Lima, 142 Brás

CONDEPHAAT/
DOE 13.09.06 09/CONPRESP/
12

DOE 13/09/2006 Resolução
09/12

2012

AID

22

76

Quartel que
abriga o 2º
Batalhão de
Guardas

003009

R Frederico
Alvarenga,
391 - Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC 33/81 05/CONPRESP/
91

RES. SC 33/81
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1981

AID

22

77

Escola
Estadual
Romão
Puiggari

003015

Av Rangel
Pestana,
1482 - Sé

CONDEPHAAT/
Proc. SC
24.929/86

Proc. SC
24.929/86 Escolas
Públicas

1986

AID

22

027084

Pc Ag.
Cicero, 8 Cidade Nova
Heliópolis

CONDEPHAAT/
RES. SC 22/82 05/CONPRESP/
91

RES. SC 22/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

AID

25

R Vsc. de
Parnaiba,
1316 - Brás

CONDEPHAAT/
RES. SC 26/82 05/CONPRESP/
91

RES. SC 26/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

AID

22

RES. SC SN/74
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1974

AID

22

78

79

Remanesce
ntes da
antiga
Estação do
Brás da
"São Paulo
Railway"
Acervo
Arquivístico
da Antiga
Hospedaria
dos
Imigrantes e
Edifício da
Antiga
Hospedaria
dos
Imigrantes

027085

80

Igreja
Nossa
Senhora da
Boa Morte

002003

R do Carmo,
202 - Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC SN/74
05/CONPRESP/
91

81

Conjunto
Residencial

027002

R Antonio
Rolim Junior,
1 - Brás

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22

82

Armazéns
Gerais
Piratininga

003061

R Pres.
Almeida
Couto, 2 Brás

16/CONPRESP/
11

Resolução
16/11

2011

ADA

22

83

Árvore das
Lágrimas

050131

Est das
Lágrimas,
537 - Ipiranga

REGISTRO
NÃO
ENCONTRADO

AID

24

84

Antigo
Grupo
Escolar
Miss Brown

003002

R do Carmo,
88 - Sé

44/CONPRESP/
92 (Z8-200)

AID

22

Resolução
44/92

1992
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

RES. SC 22/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

AID

22

RES. SC 2/08

2008

AID

25

1988

AID

25

1991

AID

26

1985

AID

26

85

Estação do
Brás

000000

R Domingos
Paiva, s/n Brás

CONDEPHAAT/
RES. SC 22/82 05/CONPRESP/
91

86

Estação de
Bondes do
Brás

025055

Av Celso
Garcia, 158 Brás

CONDEPHAAT/
RES. SC 2/08

025041

R Vsc. de
Abaete, 154 Brás

CONDEPHAAR
T/RES. SC
30/88 05/CONPRESP/
91

050051

Bc dos
Aflitos, 70 Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC SN/78
05/CONPRESP/
91

87

EEPSG
Padre
Anchieta

88

Capela dos
Aflitos

89

Residências
da Família
Ramos de
Azevedo

033016

CONDEPHAAT/
R Pirapitingui,
RES. SC 20/85 111 05/CONPRESP/
Liberdade
91

RES. SC 30/88
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)
RES. SC SN/78
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)
RES. SC 20/85
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)
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Figura 5.3.16.6 – 1– Bens tombados AID e ADA
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A apresentação dos resultados, referentes á análise dos bens materiais e do contexto
histórico/cultural da paisagem urbana das áreas afetadas pelo empreendimento, foi dividida por
setores, sendo eles: Setor Ipiranga, Setor Cambuci, Setor Vila Carioca e Sacomã, Setor Mooca
de Parque da Mooca e, Setor Vila Prudente ( todos dentro da ADA do empreendimento).
Também um outro setor, na AID do empreendimento, foi incluído para melhor contextualizar o
histórico da região como um todo, incluindo os bairros da Sé, Liberdade e Brás.
Para cada um destes setores, é apresentado, primeiramente, a contextualização histórica dos
bairros que o compõe.

 Setor Sé, Liberdade e Brás
 Sé - O Centro Histórico de São Paulo5
Conforme comentado anteriormente, na vila de São Paulo de Piratininga, não diferente de outras
localidades em que erguia uma igreja catedral quando uma vila passava a cidade, a Catedral da
Sé inaugurou o que se chama, hoje, São Paulo, da parte mais nobre da povoação, sendo o
núcleo de seu entorno, o ponto mais importante. Dela partiram para a expansão da cidade,
diminuindo, dessa forma, ao longo dos séculos, o adensamento populacional da região.
A história de sua freguesia confunde-se com a própria história da origem da cidade, já que,
nasceu no Pátio do Colégio, em 25 de janeiro de 1554. O primeiro núcleo do povoado situava-se
entre a foz do Anhangabaú e o Rio Tamanduateí e era limitado por uma muralha de taipa na
colina que formava o triângulo original da cidade. A vida municipal nasceu em 1560, quando
surgiu efetivamente a Vila de São Paulo de Piratininga, por meio da criação de sua Câmara
Municipal, ao redor da qual viveriam os habitantes da região durante três séculos. Conforme
foram passando as décadas e séculos, a vila, a igreja e o Colégio iam crescendo e as moradias
em seu redor, aprimorando suas fachadas. A Companhia de Jesus também crescia, através de
doações e heranças. No início do século XVIII, somente, a torre da igreja foi concluída, com
tijolo, pedra e cal, cujo largo passou a denominar-se Pátio, tornando-se local de cerimônias
paulistanas, em especial, procissões que dela partiam ou onde chegavam.
Porém, sob o governo do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos, o que transformou
também a região de Piratininga. A capitania passou, então, a ser comandada pelo Governador
D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, Morgado de Mateus, que passou a ocupar os prédios
loyolanos, reformados entre 1765 e 1769, sendo a sede do governo, o convento, de cuja
fachada original, sobrou apenas a parte externa. Em 1793, no Pátio instalou-se a Casa da
Ópera, construída em taipa, seguindo os padrões da época. No período quando já existia a
faculdade de Direito, seus estudantes lá representavam peças, funcionando até 1860, até
quando também foi conhecido por Teatrinho do Palácio.
O colégio constituiu ponto importante, chegando a receber Dom Pedro I, após romper com
Portugal, declarando a Independência do Brasil, no bairro do Ipiranga. Não à toa, foi a primeira
5

Texto com base em Ferreira (1971) e Prado Junior (1983).
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sede do governo brasileiro, já independente. Em seu primeiro andar funcionou a Assembleia
Provincial e as primeiras repartições fiscais, tendo, como vizinho, o Correio Geral. Em 1855,
requeria-se pelo nivelamento do Largo da Sé e do Largo do Palácio, então, as mais importantes
ruas de São Paulo; além disso, em 1860, em virtude das negociações em torno da estrada de
ferro inglesa, propunha-se arborizar as principais vias da cidade, como citado mais acima. O
antigo Largo do Palácio, novo Largo do Colégio, foi o primeiro a receber as mudas de “boa
qualidade” e os largos do entorno, paralelamente.
Com o advento do café paulista como principal fonte de renda do país, as mudanças
urbanísticas se acentuam, adquirindo o tal ar europeu tão desejado pelo governo, pelos recémformados arquitetos e pelos homens que vislumbravam transformar a cidade na metrópole do
café. Em 1885, o Largo do Palácio foi limitado por grades com pequeno portão de entrada. O
velho convento passa por reformas, cujo arquiteto era Ramos de Azevedo, projetor das novas
Secretarias da Fazenda, Agricultura e Justiça, significativas tornando-se sede do novo
Presidente do Estado, antigo Governador, o Palácio do Governo.
Já sob o governo do Engenheiro Lucas Nogueira Garcez, o prédio e o terreno foram devolvidos
à Companhia de Jesus, passando, então, por um processo de restauração de suas antigas
bases. Porém sua estrutura não aguentou tantas transformações e seu telhado ruiu em 1896 e,
como nenhuma atitude foi tomada no sentido de reformar sua estrutura. Por isso, a cúria aceitou
a proposta de se construir nova igreja, transferindo-a para a Rua Jaguaribe, para onde foi levado
muito do espólio da igreja. O relógio de sua antiga torre foi levado para a Igreja de São Gonçalo,
afirmando-se que funciona até a atualidade.
Alguns estudiosos6 defendem a ideia de que, sob a organização dos jesuítas, o povoado foi
povoado e estruturado de forma mais bem delineada do que os planos urbanísticos posteriores,
caso dos loteamentos um tanto aleatórios de acordo com os interesses de proprietários e grupos
bem localizados. A expansão da Sé ligava-se ao Mosteiro de São Bento, já que, após a morte
de Tibiriçá, que morava no local do atual mosteiro, foi erguida uma ermida, sob ao nome de São
Bento e por onde passava, por baixo, o Tamanduateí e o Anhangabaú.
Ao longo dos séculos, a região passaria por diversas transformações estruturais incentivadas
pelas necessidades de tornar a cidade centro da ascensão da economia cafeeira. Entre 1890 e
1920 perdera o contato com o passado colonial, apresentando uma arquitetura notadamente
influenciada pelos mestres de obras italianos e arquitetos. Até então predominara o uso da taipa
para as construções, recurso muito aplicado nas ilhas do Mediterrâneo e que perdurou enquanto
material até meados do século XIX.
Os italianos implantaram suas técnicas, aplicando os frontões clássicos a uma só planta
(Ferreira, 1991). Mas não só da influência italiana foi erguida a nova cidade, os franceses e sua
art nouveau também criaram as bases da nova arquitetura, com os grandes portões que se
veem na Rua da Consolação. Na década de 30, os prédios funcionais chegaram com o arquiteto
Corbusier, a técnica e os padrões europeus de excelência construtiva foram surgindo no
6

Ferreira (1971) e Prado Junior (1983).
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horizonte da cidade que ainda mesclava as ruas estreitas, os becos e vielas, a belas
construções racionais que brigavam com o estilo italiano mais rústico e frio.
O bairro da Sé, de sua original função de núcleo da vida na capitania de São Paulo, passou a
centro da administração do país surgido em 1822. Suas ruas foram alargadas, mudaram de
nome, transformaram-se em meio irradiador da cidade que se expandia por meio da riqueza do
café e das ferrovias que ampliaram os limites da então cidade que se restringia ao velho
triângulo, ao antigo núcleo original da então metrópole do café.
Das mudanças todas ocorridas, alguns prédios da região ainda mantiveram sua estrutura
original ou tornaram-se uma mescla dos diversos tipos arquitetônicos implantados ao longo das
últimas décadas do XIX e das décadas iniciais do século XX.

 O Bairro da Liberdade7
A região do atual bairro da Liberdade só foi efetivamente ocupada no final do século XIX,
quando São Paulo passava por mudanças significativas em sua configuração econômico-social.
Até o século XVIII, a área servia apenas de passagem para o Caminho do Mar e para o
Caminho do Carro para Santo Amaro, pontos principais para o fornecimento de gado para a Vila
de Santos, principal atividade econômica da capital da província até então.
As primeiras referências sobre o lugar datam do século XVIII, quando o edifício da Câmara fora
construído na localização da atual Praça João Mendes, em 1722. As informações revelam que a
região permanecia despovoada, estando no rocio da capitania. Ainda em 1754, quando se
edificara a Casa da Pólvora, em 27 de julho, no centro do pequeno bosque que existia nas
cercanias da atual Rua Américo de Campos, não havia um povoamento da área. Integrando a
lista de bens patrimoniais da Fazenda Nacional, a função daquela casa era a de armazenar e
negociar a pólvora utilizada para proteger a capitania. Para tanto, cobrava-se uma taxa de 160
réis de armazenamento de cada barril de pólvora que ali entrava, determinação do próprio
Senado da Câmara.
Em 1832, quando se abriu a Rua Américo de Campos, comunicando a Rua da Liberdade a Rua
da Glória, determinou-se a remoção da Casa da Pólvora para um local mais distante, porém o
Presidente da Província, o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, não concordou com tal ordem.
Somente no ano de 1872 ela foi efetivamente transferida para o Bairro da Glória, em prédio
diferente daquela casa de madeira e telhas que havia sido construída. Durante o período de
permanência da Casa da Pólvora no bairro, a Rua da Liberdade também era conhecida por Rua
da Pólvora.
Ainda em 1779, foi aberto, na região, o primeiro cemitério público de São Paulo, destinando-se
aos “pobres, indigentes e suplicados”, localizado entre as atuais ruas da Glória e Galvão Bueno,
na altura da Rua dos Estudantes, recebendo sepultamento até 1858, quando se abriu o
Cemitério da Consolação. Porém ainda uma área pouco povoada. Em uma planta da cidade que

7

Texto com base em Cadernos do IGEPAC‐SP (1987) e Guimarães (1979).
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foi elaborada em 1810 já se previa o crescimento da capital rumo ao Sul, formando-se uma
região rural ou “semi rural” de campos, pastagens, roças, sítios e chácaras8.

Figura 5.3.16.6 – 2–Rua da Glória. Fotografia tirada da esquina do Largo 7 de setembro em
direção ao Cambuci, 18609.
No início do século XIX, o então “Bairro da Pólvora”, como era conhecido, constituía um local
distante do centro urbano, ficando restrito aos sítios e chácaras que, durante este período, foram
sendo loteados, vendidos. Quando o intercâmbio comercial entre São Paulo e o centro
abastecedor de Santo Amaro (antigo Ibirapuera) foi-se concretizando, a “Estrada do Carro para
Santo Amaro” passou ser mais intensamente trafegada, o que corroborou para o povoamento da
região a partir da segunda metade do século XIX. Porém sua urbanização só se efetivará em
meados década de 50 deste século, quando o governo provinciano passou a incentivar os
proprietários de terras a abrir ruas e alamedas no entorno de suas chácaras, só que não havia
um planejamento para tanto, dando margem a uma configuração aleatória dessa região fora do
perímetro do “triângulo” principal da cidade.
Nessa época, surgiram, então, as principais ruas do bairro, advindas das
destacavam na região:

8
9

chácaras que se



A Chácara do Tabatinguera ou de Dona Ana Machado, da qual surgiram, a partir de sua
desintegração, as ruas Conselheiro Furtado, Conde de Sarzedas e Santa Luzia;



A Quinta de Francisco Machado ou Chácara dos Ingleses, a qual se situava no começo
da Rua da Glória, tendo sido traçados a Rua Sinimbu (antiga Rua da Fábrica) e o Largo
São Paulo. Em 1824 parte da propriedade foi adquirida pela Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo no intuito de construir um asilo de mendicidade que ali funcionou até 1884,
mais tarde surgindo o Externato São José;

Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987, pp. 15‐16.
Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987.
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A Chácara Streib encontrava suas terras distribuídas entre o Largo da Forca e o Largo
da Pólvora, ao lado direito do Caminho de Carro, próximas à fonte do Moranguinho;



A Chácara de Caetano Ferreira Balthar localizava-se entre as Ruas Américo de Campos
e Barão de Iguape, difundindo-se até a Rua da Glória. A sede da chácara situava-se na
Rua da glória, nº106, em cujo local foi aberta, posteriormente, o Grupo Escolar da
Liberdade;



A Chácara do Sertório ou de Alexandre de Moraes tinha suas terras delimitadas pela Rua
Brigadeiro Luís Antônio e pela Rua Liberdade, encontrando-se sua sede à Rua Santo
Amaro. Em 1886, com a morte de sua proprietária, Dona Alexandrina, a chácara foi
loteada e, no entroncamento dos bairros Liberdade e Paraíso. Algumas das ruas abertas
nesta área foram: Pedroso, Maestro Cardim, Alfredo Ellis, Martiniano de Carvalho, Arthur
Prado e Paraíso, efetivando-se, também, a ligação da Rua da Liberdade à Rua Santo
Amaro, por meio da abertura da Rua Jandaia;



A Chácara do Barão de Limeira que se estendia da Rua Brigadeiro Luís Antônio à Praça
João Mendes, tendo sido inaugurada a Rua Brigadeiro Luís Antônio e adjacentes, em
1894, nos arredores dessas terras em que Dona Paulina de Souza Queiroz, filha do
Barão, residiu por bastante tempo e



A Chácara do Quebra-Bunda, cujo nome é originário da época dos açoites dos escravos,
fazia fronteira com a Chácara do Capão, na Bela Vista, e com a propriedade de
Francisco Justino da Silva, idealizador do Jardim da Aclimação. Seus limites, em 1910,
compreendiam a Rua Apeminos, Rua Pires da Mota, Rua Nilo e Rua Paraíso. Tal
Chácara do Capão era utilizada, por seu proprietário, Mariano Antônio Vieira, para
acobertar escravos fugidos, ideal abolicionista dividido com outros proprietários de terras
e padres das Igrejas dos Remédios — demolida em 1943 — e de São Gonçalo.

Quanto às principais ruas, a da Liberdade, ainda em 1884, limitava-se ao Largo da Pólvora e a
Paraíso, em 1904, era considerada deserta e longínqua. Mas é no correr da década de 1880,
com o processo de urbanização da cidade em vigência, que foram aumentando o número de
loteamentos de chácaras, havendo a criação, além de ruas e alamedas, de serviços públicos,
como a proposta de iluminação da Rua Liberdade até a Vila Mariana. Foram desapropriados
antigos prédios, dando lugar a uma nova configuração espacial das ruas e praças, como o caso
da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, demolida para dar espaço à ligação do antigo Largo
de São Gonçalo ao Largo 7 de Setembro.
Segundo Laís de Barros Monteiro de Guimarães, na Coleção História dos Bairros de São Paulo
— Liberdade, somente nos primeiros anos do século XX, as ruas do bairro tomam sua
configuração atual, tendo sido modificada com a construção da Linha Norte/Sul do metrô e da
Avenida 23 de Maio. Apenas a partir do aterro da Várzea do Tamanduateí e da abertura da
Avenida do Estado, a Várzea do Glicério passou a ser efetivamente ocupada através da
construção de edifícios de apartamento na região.
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Nesse período, o bairro ainda era tipicamente residencial, com a presença de muitos imigrantes
italianos, os quais se dedicavam ao comércio, à carpintaria e às indústrias que se localizavam
na antiga Várzea do Penteado (atual Glicério), duas delas se destacando: a Sudam, fábrica de
cigarros e a Penteado, da área têxtil. No entorno delas foram constituídas vilas operárias, como
a Vila Suíça, depois Vila dos Estudantes.

Figura 5.3.16.6 – 3 - Fachada da Vila Suíça, em 198410.
Como a região fora lugar de açoite de negros e de permanência de grupos fugidos, depois
libertos, teoriza-se sobre a influência que tiveram na área, já que existiam, na década de 20,
alguns clubes em que se reuniam, tanto na Rua Conselheiro Furtado (o Clube dos Negros do
Brasil), quanto na Rua Lavapés (o Clube Palmares). O próprio nome do bairro teria sido dado
sob os auspícios dos pensamentos abolicionistas dos proprietários de terra da região. As
primeiras referências ao nome datam de 1871, mas ainda associada à Estrada do Vergueiro.
A instalação dos imigrantes — primeiro italianos, depois portugueses e, por último, e mais
acentuadamente, os japoneses — na região modificou bastante a distribuição espacial do bairro,
criando-se no prolongamento central, uma gama de comércios, especialmente, artigos
domésticos e vestuário, pequenas oficinas, pensões, restaurantes, além de uma grande parcela
de moradias coletivas, havendo uma subutilização dos profundos terrenos da área, um processo
de encortiçamento iniciado no na década de 20, notadamente.
A presença dos imigrantes japoneses acentuou-se a partir da década de 1910, já que tiveram
dificuldade de adaptar-se às condições das fazendas de café do interior. Grande parcela veio
para São Paulo, tornando-se mão de obra das construções, da carpintaria, da marcenaria, da
pintura de fachadas, do trabalho doméstico. Por volta de 1912, começaram a aglomerar-se na
Rua Conde de Sarzedas, sublocando os porões dos casarões da rua, já que antes se
espalhavam pelas ruas do entorno, entre as quais, a Rua Rodrigo Silva, onde se localizava a

10

Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987.
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Sociedade Japonesa de Imigração e a Rua São Paulo que possuía uma pensão cujos
cozinheiros eram japoneses que atraíam cada vez mais conterrâneos para a região, tanto que,
já em 1914, inaugurou-se uma escola primária mantida pela colônia japonesa. Até 1930,
concentraram-se na Rua Conde de Sarzedas, onde, no atual prédio da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa, se localizaram a escola Japonesa e a Associação de Pais e Mestres, levando
para a Rua Galvão Bueno novo grupo de moradores.

Figura 5.3.16.6 – 4 - Mancha de demolições na região do bairro liberdade, até 198211.
Em termos de adensamento populacional, as regiões de maior volume foram sendo constituídas
ao longo dos antigos caminhos, limitando-se entre a Avenida Liberdade, a Praça Carlos Gomes,
a Praça João Mendes, a Rua Tabatinguera, descendo a Rua do Glicério, a Teixeira Leite e a
Bueno de Andrade, subindo para a Rua São Joaquim e Liberdade através da Rua Conselheiro
Furtado12. Na década de 30, ao longo dos eixos afixados pelos caminhos originais — por onde
correram os trilhos dos bondes —, foi-se configurando uma estrutura de fornecimento de
serviços, tanto internos ao bairro, quanto para a zona mais central, próxima ao núcleo original.
A abertura da Avenida 23 de Maio conseguiu aproveitar o vale natural do Anhangabaú,
separando o bairro da Liberdade da área da Rua Martiniano de Carvalho, ligada a ele
originariamente. Porém não criou grandes cicatrizes na paisagem da região. Já a Avenida Radial
Leste-Oeste causou danos mais profundos, visto que fez desaparecer uma grande faixa do
11
12

Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987.
Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987.
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tecido urbano, demolindo edifícios de valor histórico para o bairro, como a Praça São Paulo e
seu teatro, de mesmo nome.
A urbanização da cidade veio para mudar os ares da antiga “pacata” capitania, o processo de
imigração atuou corroborando essa transformação, dando ao bairro sua configuração um tanto
caótica e vertical, com seus comércios e residências conjuntos, com os antigos caminhos ainda
sendo percorridos pelos milhares de pessoas que transitam na região diariamente. A cultura
japonesa tornou-se inerente ao espaço do bairro, transformando sua distribuição sócio-espacial
profundamente.

 O Bairro do Brás13
O histórico do bairro do Brás remonta à capelinha erigida pelo português, José Brás, em
homenagem ao Senhor Bom Jesus dos Matozinhos. A referência mais antiga a José Brás data
de 04 de março de 1769, nas Atas da Câmara Municipal de São Paulo, “quando se
despacharam várias petições que concorreram das partes e na mesma se passou um mandado
dos moradores do Pari fazerem as pontes que ficam entre o caminho de José Brás até a
chácara do Nicolau.” (Torres, 1969, p. 43). A capela foi inaugurada em 1803 e, por alvará régio
de 8 de junho de 1818 e por provisão do bispo Dom Mateu de Abreu Pereira, de 1819, foi ereta
freguesia, tendo como primeiro vigário o reverendo Joaquim José Rodrigues.
Em torno dela vão sendo concedidas datas de terras, construídas casas de taipa, cobertas de
telhas, como exigiam os termos das cartas de datas, com as chácaras, hortas e pomares, sendo
seus proprietários obrigados a cultivar e manter a terra. A antiga paragem do Brás tornava-se
passagem obrigatória para os que seguiam rumo à freguesia de Nossa Senhora da Penha de
França. Esta era mais antiga que a capela do Brás, já havendo referência à sua construção, em
1663, cujos fundadores teriam sido Dona Maria de Siqueira e seu filho, Matheus de Nunes
Siqueira. Os devotos de Nossa Senhora da Penha faziam procissões até a Igreja da Sé, com o
intuito de resolver seus problemas. Quando da inauguração da capela Senhor Bom Jesus de
Matozinhos, as procissões com a imagem de Nossa Senhora da Penha começaram a passar
pela nova capela para ir e voltar da Sé. Tais procissões tornaram a estrada da Penha uma das
artérias do bairro do Brás.
Por constituir passagem para o Rio de Janeiro, muitos pedidos de terras na região são feitos em
meados da década de 1830, estando às datas solicitadas “do lado esquerdo da estrada que
segue para a Penha, no lugar fronteiro à chácara do Brigadeiro Joaquim Mariano Galvão.”
Segundo Maria Celestina Torres, havia um pequeno plano urbanístico que abrangia as terras em
frente à chácara do citado Brigadeiro Galvão, reservando-se uma área para a abertura de uma
praça, inexistente mesmo no entorno da capela de Bom Jesus de Matozinhos.
Não se registrou, segundo a autora, nenhum bairro de São Paulo em que se solicitassem tantos
terrenos, como na freguesia do Brás, na década de 1830, época conflituosa do período
regencial. Por meio de tantos loteamentos de terrenos, com a formação de chácaras, a
13

Texto com base em Torres (1969); Segawa (2000) e Emplasa (2001)
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urbanização do bairro não foi planejada, sendo criadas ruas irregulares, também por conta de
algumas áreas pantanosas, o que deixava a passagem para o Rio de Janeiro esburacada e
enlameada.
Na década de 1840, o bairro ainda não estava propriamente urbanizado, o que fez a Câmara
Municipal cogitar o levantamento topográfico do local:
“da vargem do Carmo e Brás, principiando fronteiro ao Pavilhão, seguindo pelo leito do
Tamanduateí, por ele abaixo ao Tietê, e por este acima a confrontar as divisas da Freguesia do
Brás com as da Penha (...) reservando-se as aguadas, pedreiras e terrenos montuosos para
suas terras, quando cavadas, serem aplicadas aos entulhos da vargem e construção de edifícios
a bem público e, então, conceder-se cartas de datas para aumento e beleza do Município.”
(Torres, 1969, p. 70).
No recenseamento feito por Daniel Pedro Müller, foram registrados, na Freguesia do Brás, 659
habitantes, com grande porcentagem pretos e mestiços no geral das freguesias da província,
sendo 328 brancos; 156 pretos e 175 índios habitantes do Brás. A grande parcela de negros e
mulatos poderia ser explicada pela característica rural do lugar, necessitando, para as chácaras,
mão de obra para o cultivo da pequena agricultura local.
Na planta da cidade feita em 1841 pelo engenheiro C.A. Bresser, alemão estabelecido em São
Paulo e dono de uma chácara no Brás, revelou grandes vazios na área, porém uma ligação
direta com o centro urbano: a caminho da Penha, atravessando as três pontes sobre o
Tamanduateí — do Cano, do Meio e do Irmão —, com apenas algumas casas ao lado esquerdo
da estrada, especialmente em torno da Igreja do Brás, ou melhor, Igreja do Senhor Bom Jesus
de Matozinhos; mais no interior da região ficava a Chácara do Bispo, a qual ocupava ampla
área; a Chácara do Bispo do Brás se encontrava nas proximidades do caminho da Mooca, à
direita. O bairro ligava as duas colinas históricas – a de São Paulo de Piratininga e a Nossa
Senhora da Penha da França (Torres, 1969, p. 74-75).
As inundações constantes da região de várzea do Rio Tamanduateí corroboraram para a
expansão da cidade demorar a chegar. A Várzea do Carmo, também conhecida por “Grande
Varge” e seu entorno separavam a região do Brás do centro urbano, mais ainda da nova
característica cultural da capital influenciada pela Academia de Direito, a partir de 1827.
Segundo informação do vigário do Brás, em 1843, “nesta freguesia não reside estudante algum,
somente por aqui aparecem nas ocasiões das festas paroquiais (Torres, 1969, p. 75).”
Em meados do século XIX, São Paulo resumia-se, ainda, às freguesias da Sé, Santa Ifigênia,
Bom Jesus do Brás e Nossa Senhora da Consolação, segundo Azevedo Marques. Em fevereiro
de 1860, a Comissão Permanente da Câmara de São Paulo deu seu parecer sobre a concessão
de terras na Várzea do Brás, segundo o livro Brás – História dos Bairros de São Paulo:
“Achando-se incorporada a Companhia da Estrada de Ferro de Santos a São Paulo, e devendo
ela começar seus trabalhos, e sendo vós geral que a estação que deve haver nesta cidade será
no lugar em questão; para que dificultar à Companhia a aquisição de terrenos? Para que
sobrecarregá-la com o ônus de desapropriações? Portanto, a Comissão há de parecer que por
ora não se concedam datas; e havendo algumas já entregues e valadas naquele lugar, julga a
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Comissão que esta Câmara deve mandar passar as competentes cartas de datas. (Torres,
1969, p. 85-86)”
Houve controvérsia na Câmara, tanto que o vereador Souza Barros, na presidência, apresentou
emenda dizendo “o fato da passagem da estrada de ferro pelos terrenos desta Municipalidade
não é razão para que sejam privados do direito inaliável que tem os habitantes desta Cidade de
obtê-las, prejudicando-se ilegalmente, os nossos concidadãos em favor de uma empresa
amplamente aquinhoada e garantida pelos poderes do Estado.” As obras da estrada de ferro
incitam a Câmara a criar projetos relativos à canalização do Tamanduateí: que tem por fim
estabelecer o escoamento das águas pluviais, evitando a demora delas nas ditas várzeas
(Cambuci, Carmo e São Bento) e os perigos de sua repressão pelo aterrado da estrada de ferro
que se está levantando.” (Torres, 1969, p. 85-86)”
Na década de 1860, a região do Brás ainda era de chácaras grandes e elegantes de famílias
abastadas, mas também de casebres e ranchos bem simples. Já havia, na Rua do Brás,
esquina com o futuro Largo da Concórdia, a produção de vinho por Inácio José de Araújo. Entre
a Ladeira do Carmo, a Rua General Carneiro, o Largo do Brás e a Rua do Brás, as construções
eram muito simples e em pouco numerosas.
A chegada da ferrovia possibilitou a criação de uma estrutura no bairro, sendo aterrada a Várzea
do Carmo, em 1867, e inaugurado o chafariz que forneceria água aos moradores do bairro, os
quais usavam, até então, as águas sujas do Tamanduateí.
Enquanto caminho para a Freguesia da Penha, pela Estrada Geral ou Estrada da Penha, o local
atraía estudantes, tropeiros, viajantes, que andavam a pé ou a cavalo entrando e saindo de São
Paulo em direção ao Rio de Janeiro e ao Vale do Paraíba. Como zona de passagens, foram-se
instalando oficinas de seleiros, fabricantes de estribos, cangalhas e arreios. Com a chegada dos
trilhos vindos de Santos margeando os leito do Rio Tamanduateí e contornando a colina central.
No Brás foi construída uma estação da ferrovia inglesa e de outra, da Estação do Norte, de onde
partirão os trens para o Rio de Janeiro.
Nesse contexto, São Paulo vai crescendo rapidamente e sua população na mesma velocidade,
como se pode observar no quadro a seguir, dividido por distritos, especialmente no bairro Brás
14
:
Quadro 5.3.16.6 – 2
População por distritos
Distritos
Brás
Consolação
N. Sra. do Ó
Penha
Santa Ifigênia
14

TORRES. op.cit, p.91

1836

1855
659
_
1.759
1.206
3.064

974
_
2.000
1.337
3.646

1872
2.308
3.357
2.023
1.883
4.459
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Distritos

1836

Sé

1855
5.568

7.484

1872
9.213

Na década de 1870, entre 1872 e 1875, o presidente da província, João Teodoro Xavier, foi
figura importante para transformar a cidade, ainda quase colonial, em metrópole do café. Em
sua gestão, regularizou-se a Praça da República, até então, Largo dos Curros, abriu ruas — Rua
do Hospício, até a ponte da Mooca; a Conde d´Eu, ligando Tabatinguera ao Lavapés —,
remodelou o Jardim público, construindo um mirante no local, efetivou melhoramentos nas ruas
do Gasômetro e do Pari, permitindo a conexão entre o Brás e a Luz. Também foram
ajardinados os barrancos do morro do Carmo e construída a Ilha dos Amores, no Tamanduateí.
A ideia da ilha era trazer diversão e lazer, com banhos, esportes, porém não se encontrava no
melhor lugar para tanto, já que no verão havia as inundações do rio e, no inverno, era frio e
úmido, segundo Maria Celestina Torres. Foi um período de renovação da urbe.
Com o processo de industrialização da cidade, o Brás foi se transformando, entretanto, até
meados da década de 1890, havia pequenas indústrias, mais artesanais, na região, como a de
licores, do engenheiro Bresser, a de cerveja do Sr. Bohemer e também a de cerveja do alemão
Henrique Henriksen. A SPR foi fundamental para a formação de uma nova faixa industrial, a
qual constituía um arco a leste e a norte do centro da cidade, nessa zona de terrenos baixos.
Depois a bacia do Tietê também será margeada pelos trilhos da Estrada Norte, futura Central do
Brasil, e da Estrada de Ferro Sorocabana, todas influenciando o povoamento e a valorização
dos terrenos do Brás e da Mooca.
Os desdobramentos disso configuraram a cidade da seguinte forma: os bairros residenciais,
distribuindo-se entre Pacaembu, Avenida Paulista, Perdizes, Campos Elísios, Água Branca e
Lapa; e os industriais, como o Brás, a Mooca, constituindo-se os bairros operários no entorno,
no Ipiranga, Cambuci, Pari, Luz, Bom Retiro e partes da Lapa, Barra Funda e Água Branca,
segunda Maria Celestina Torres. A partir da inauguração da Estrada de Ferro do Norte, em
1877, o aspecto físico do bairro do Brás foi sendo modificado, com a criação de ruas,
especialmente, em torno do Largo da Concórdia, da Rua Piratininga e da Rua Carneiro Leão.
O quadro 5.3.16.6 – 3 salienta o surto de urbanização por que passou a cidade entre as
décadas de 1870 e 1890.
Quadro 5.3.16.6 – 3
População entre as décadas de 1870 e 1890.
Distritos
Brás
Consolação
N. Sra. Do Ó
Penha
Santa Efigênia
Sé
15

TORRES. op.cit, p.112.

1872

1886
2.308
3.357
2.023
1.883
4.459
9.213

1890
5.998
8.269
2.750
2.283
11.909
12.821

16.807
13.337
2.161
2.209
14.025
16.395

1893
32.387
21.311
2.350
1.128
42.715
29.51815
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No governo do presidente da província, o Conde de Parnaíba, entre 1886 e 1887, deveu-se, em
grande medida, o impulso dado à imigração, com a criação da Hospedaria dos Imigrantes, entre
a Rua da Concórdia e a Rua Visconde de Parnaíba, a qual continha quartos grandes, refeitório,
enfermaria e lavanderia para receber os estrangeiros que seriam encaminhados para as
fazendas do interior. Os italianos se tornariam a maioria no bairro do Brás, influenciando o
modus vivendi da região, com sua cultura musical, sua culinária, sua língua, marcante e que
caracteriza o Brás, um bairro misto de residências e indústrias, com seus cortiços e costumes
mesclados.
A chegada da São Paulo Gás Co. Ltd, em 1872, que instalou sua fábrica no Brás, originou o
Aterrado do Gasômetro, o qual, partindo da Rua 25 de Março e da Rua do Mercado, margeando
o Tamanduateí, indo além da Igreja do Senhor do Bom Jesus do Brás, até atingir o Largo da
Concórdia. A Rua do Brás, por sua vez, passava pela Ladeira do Carmo, após passar pelo
Aterrado do Brás, atravessava a ponte da Figueira e seguia em direção à Penha. Outra iniciativa
de transformação foi a criação da Companhia Cantareira, com o intuito de fornecer água e
esgoto à capital. A água era captada da Serra da Cantareira, por meio de 14,5 quilômetros de
canos, abastecendo um reservatório na Consolação.
Nesta década são abertas diversas ruas no bairro, ligando ao Pari, por meio de investimentos de
particulares, em sua maioria, os proprietários das chácaras da região. Mas há também o projeto
municipal de se estender trilhos da Companhia de Carris Urbanos, cujo terminal seria a Estação
do Norte. Vagarosamente, as mudanças vão surgindo no Brás, havendo, inclusive, a
preocupação, por parte da Câmara Municipal, de criar um parque entre o Aterrado do
Gasômetro, o Aterrado do Brás e o Rio Tamanduateí. Tal seria o Parque da Várzea do Carmo,
depois chamado de Parque Dom Pedro II, que só surgiria na paisagem do bairro, no correr do
século XX.
Apesar da demora em se urbanizar, durante a década de 1890, algumas ruas receberão
calçamento de paralelepípedos, como a Paula Souza, a Santa Rosa e a do Gasômetro, sendo,
já em 1895, os Taludes do Carmo (morro do Carmo e Rua 25 de Março, descendo do Largo do
Carmo até o Hospital dos Alienados), passeios considerados públicos. Neste período, os
italianos vão se aglomerando na região, substituindo a cultura ainda portuguesa que existia em
seus limites.
O século XX adentrou e o misto de indústrias, em sua maioria criadas no final do XIX, e
moradias ia aumentando na paisagem do bairro. As chácaras tradicionais iam dando lugar a
fábricas, como a de tecidos, de Antônio Alvares Penteado, ambas situadas na Rua Flórida e
cujos operários passaram a residir nos locais criados para tanto. Outras tantas fábricas foram
instaladas na região, como a Fábrica de Móveis, dos Irmãos Rafinetti, na Rua Piratininga,
fundada em 1888; a Fábrica a vapor de massas alimentícias, de Romali & Cia, na Rua do
Gasômetro, de 1896; a Fábrica de massas, de João Christofani, na Rua Monsenhor de Andrade,
a mais antiga do estado, fundada em 1878; a Funilaria Mecânica a Vapor, na Rua Almirante
Wandenkolk, datada de 1893 e a Fábrica de Construções de Ferro, de Lenisa & Mirati, na Rua
do Gasômetro, de 1895.
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Houve durante o governo do prefeito Antônio da Silva Prado, uma preocupação com a
arborização da cidade, recebendo o Brás, plantas nas ruas Rangel Pestana, Intendência,
Carneiro Leão e Visconde de Parnaíba. O antigo Parque da Várzea inseriu-se nessa conjuntura
de reestruturação da cidade, tendo sido aprovada a construção do Palácio das Indústrias na
área do atual Parque Dom Pedro II, o qual foi inaugurado em 1920. Em 1921, foi organizada a
Terceira Exposição Industrial, a qual atraiu muitos visitantes para o bairro, que estava em ritmo
de euforia com o novo parque e com o novo ritmo embalado pelo apito das fábricas.
No século XX tornou-se referência de bairro da comunidade italiana (comemoração das festas
de Nossa Senhora de Casaluce e São Vito16), e da comunidade grega (com a Igreja
Ortodoxa Grega), comunidade armênia, com forte presença de indústrias (especialmente
próximo às ferrovias) e madeireira (região da Rua do Gasômetro).

 Visita Técnica aos Bens Tombados dos Bairros da Sé, Liberdade e Brás17
Os bens tombados localizados dos bairros da Sé, Liberdade e Brás, encontram-se inseridos na
AID do empreendimento, como comentado anteriormente. Foram registrados nestes setores 117
bens tombados. A título de exemplo, entretanto, e a fim de apresentar uma visão que pudesse
traduzir, de modo sucinto, a importância e diversidade arquitetônica e cultural desta área, foram
escolhidos para ser alvo de visitação técnica 16 bens – apresentados abaixo18. No Setor da Sé
foram vistoriados quatro bens tombados, na Liberdade, dois bens tombados, e no Brás, dez
bens tombados. Estes setores foram incluídos por fazerem parte do contexto de formação
histórica da cidade de São Paulo e, por este motivo, encontram-se no início deste levantamento.

 Sé
No quadro a seguir estão apresentados os bens tombados deste distrito, que estão
representados também no Mapa 22 apresentado anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 4
Bens Tombados no distrito da Sé
No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

72

Centro
Velho

000000

Vd 25 de
Marco - Sé

17/CONPRESP/
07

Resolução
17/07

2007

AID

22

16

A Associação Beneficente São Vito Mártir foi fundada por italianos e descendentes, em 1919, ano que aconteceu
a primeira festa, inaugurando uma nova e autêntica manifestação cultural italiana em São Paulo. A festa foi criada
em homenagem a São Vito Mártir, o padroeiro da cidade de Polignano a Mare na Puglia, Itália. Esta região foi de
onde veio a maioria dos imigrantes que se instalaram e formaram o Brás em 1889. Texto adaptado de Associação
Beneficente São Vito Mártir, Vide Bibliografia.
17
Por se tratar de uma área correspondente a AID do empreendimento não foi feito caminhamento completo nas
ruas do Setor Sé, Liberdade e Brás, a fim de verificar possíveis imóveis passiveis de tombamento.
18
Estes bens foram escolhidos por serem os que estão mais próximos da área tida como ADA.
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No

Nome do
Bem

76

Quartel que
abriga o 2º
Batalhão de
Guardas

80

Igreja
Nossa
Senhora da
Boa Morte

84

Antigo
Grupo
Escolar
Miss Brown

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

R Frederico
Alvarenga,
391 - Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC 33/81 05/CONPRESP/
91

RES. SC 33/81
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1981

AID

22

002003

R do Carmo,
202 - Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC SN/74
05/CONPRESP/
91

RES. SC SN/74
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1974

AID

22

003002

R do Carmo,
88 - Sé

44/CONPRESP/
92 (Z8-200)

Resolução
44/92

1992

AID

22

003009

Viaduto Vinte e Cinco de Março – Centro Velho
Logradouro: Rua Vinte e Cinco de Março
Coordenadas UTM: 0333447/7395655O Centro Histórico de São Paulo é constituído pelos
distritos da Sé e República. Nele se encontram muitos dos edifícios mais significativos para a
história da cidade, como o Pátio do Colégio (local de fundação da cidade em 25 de janeiro de
1554). A área é hoje tomada por comércio, centros culturais, bares, restaurantes, museus,
pontos de interesse turístico, e escritórios governamentais do município (como a Prefeitura de
São Paulo) e do Estado.
No que tange o comércio, bastante significativo na área, destaca-se a Rua Vinte e Cinco de
Março, considerada o maior centro comercial da América Latina.
Antes leito do rio
Tamanduateí, abrigava um porto onde hoje está a “Ladeira Porto Geral”. “A origem da Rua 25
de Março está ligada à retificação do Rio Tamanduateí, ainda em 1849. Porém, ela não tinha
esse nome, tampouco o traçado que hoje conhecemos. De início, foi chamada Caminho das
Sete Voltas; depois, quando foi transformada em rua, denominou-se Rua de Baixo, ou Rua
Baixa de São Bento. Somente em 1865, é que foi denominada 25 de Março, nome dado em
homenagem à primeira Carta Constitucional Brasileira” (Cabreira, 2011, p. 95).
Muitas das características da região central, ligadas ao período colonial, já foram expostas no
histórico acima. Desta forma, uma das motivações para incluirmos a região da Rua 25 de Março
como uma das áreas para ser aqui destacada dentre os bens da AID, é justamente o fato desta
área ser considerada um berço para as imigrações que ocorreram em épocas posteriores, que
marcaram profundamente a história de São Paulo.
Dentre elas está a dos povos sírio-libaneses (os quais, dedicando-se geralmente às atividades
comerciais, estabeleceram o caráter específico voltado para estas atividades ainda hoje
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observado na área). “Até os anos 80, a rua era conhecida como “rua dos turcos”, imagem que
começou a se modificar com a chegada dos chineses e coreanos” (Cabreira, 2011, p. 95). Ao
descrever a rua na época áurea da ocupação sírio-libanesa, Marques comenta: “Repare, veja
como é cheia de vida e possui os raros encantos da nossa raça! É bem a nossa Bagdá
Paulistana, sem califa, é claro, e sem as águas rumorejantes do Tigre! (Marques, 1966, p. 82). É
muito interessante notar, entretanto, como aponta Cabreira (2001), que apesar da imigração
sírio-libanesa, e até mesmo hoje a chinesa e coreana, ser fundamental para o desenvolvimento
da área, não há, na rua 25 de março, quase nenhum exemplar edificado que apresente
características ligadas a estas influências culturais. Predominam, dentre as fachadas
preservadas, as de inspiração neoclássica e eclética19.

Figura 5.3.16.6 – 5 Fachada de comércio
na Rua 25 de Março.

19

Figura 5.3.16.6 – 6 Fachada de comércio
na Rua 25 de Março – com inspirações
neoclássicas.

“Em arquitetura, o ecleticismo é a mistura de estilos arquitetônicos do passado para a criação de uma nova
linguagem arquitetônica. Apesar de que sempre há existido alguma mistura de estilos durante a história da
arquitetura, o termo arquitetura eclética é usado em referência aos estilos surgidos durante o século XIX que
exibiam combinações de elementos que podiam vir da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e
neoclássica. Assim, o ecletismo se desenvolveu ao mesmo tempo e em íntima relação com a chamada arquitetura
historicista, que buscava reviver a arquitetura antiga e gerou os estilos “neos” (neogótico, neo‐românico, neo‐
renascença, neobarroco, neoclássico etc). Do ponto de vista técnico, a arquitetura eclética também se aproveitou
dos novos avanços da engenharia do século XIX, como a que possibilitou construções com estruturas de ferro
forjado. No Brasil, a arquitetura eclética foi uma tendência dentro do chamado academicismo propagado pela
Academia Imperial de Belas Artes e pela sua sucessora, a Escola Nacional de Belas Artes, ao longo do século XIX.
Assim, o ensino arquitetônico acadêmico no Rio de Janeiro, que inicialmente privilegiou o neoclassicismo, mais tarde
adotou o ecletismo de origem europeia. Em paralelo surgiram instituições artísticas em outros lugares do Brasil
também comprometidas com a arquitetura eclética, como o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em São Paulo o
ecletismo arquitetônico teve em Ramos de Azevedo seu principal nome” (Bonifatti, 2012).
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Figura 5.3.16.6 – 7 -Fachada de comércio Figura 5.3.16.6 – 8 -Fachadas
na Rua 25 de Março – eclética, com sutis comércios na Rua 25 de Março.
inspirações neoclássicas.

de

Figura 5.3.16.6 – 9 - Fachadas de Figura 5.3.16.6 – 10 - Beco que liga a
comércios na Rua 25 de Março – Rua 25 de Março e sai no Mercado
Exemplo de arquitetura eclética.
Municipal (Rua Serop Kherlakian –
Industrial 1886-1961).
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Quartel que abriga o 2º Batalhão de Guardas
Logradouro: Rua Frederico Alvarenga, s/n
Coordenadas UTM: 0335337/7395826
Prédio em péssimo estado de conservação, com plantas crescendo e abrindo fendas nas
paredes, totalmente pichado. Por se tratar de um imóvel vazio, não foi possível obter mais
informações no local sobre o edifício, sua construção ou detalhes arquitetônicos internos.
Tampouco foi encontrada bibliografia sobre a edificação. Sua fachada apresenta características
de arquitetura colonial. Por chamar a atenção seu grave estado de conservação, e a
necessidade de ações urgentes de preservação, este bem foi aqui destacado dentre os
pertencentes à AID do empreendimento.

Figura 5.3.16.6 – 11 - Fachadas do Figura 5.3.16.6 – 12 - Portão lateral
Quartel que abriga o 2º Batalhão de direito do Quartel que abriga o 2º
Guardas.
Batalhão de Guardas.

Figura 5.3.16.6 – 13 - Porta principal do Figura 5.3.16.6 – 14 - Janela da lateral
Quartel que abriga o 2º Batalhão de direita do Quartel que abriga o 2º
Guardas.
Batalhão de Guardas.
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Figura 5.3.16.6 – 15 - Guarita do Quartel Figura 5.3.16.6 – 16 - Lateral direita do
que abriga o 2º Batalhão de Guardas.
Quartel que abriga o 2º Batalhão de
Guardas.
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Igreja Nossa Senhora da Boa Morte
Logradouro: Rua do Carmo, 202
Coordenadas UTM: 0333690/7394461
Os homens “pardos, livres e escravos”, segundo certidão emitida pela Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, possuíam uma Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, no
Convento do Carmo, desde 1724. Nas devassas ordenadas contra os jesuítas, em 1768,
apareceu a referência à sede como sendo da Igreja da Companhia, de onde retornaria ao
Carmo, permanecendo, naquele local, até a conclusão das obras da Igreja de Nossa Senhora da
Boa Morte, em terreno adquirido em 1802, situado na Rua do Carmo, junto a que rumava a
Tabatinguera20. O templo foi inaugurado, sob-bênçãos, em 14 de agosto de 1810, passando por
intervenções até a década de 1870. Em 1871, a torre começou a ser remodelada e a nova
fachada a ser construída. O conjunto de sua arquitetura, no geral, apresentou-se com aspecto
modesto, possuindo, internamente, talhas pintadas de branco e douradas, com algumas
características de inspiração rococó e de estilo neoclássico. Encontra-se, atualmente, em termos
de área tombada, à Mancha Boa Morte, do levantamento realizado pela SEMPLA – Secretaria
Municipal do Planejamento e pela EMPLASA/SNM – Empresa Metropolitana de Planejamento
da Grande São Paulo S.A./Secretaria dos Negócios Metropolitanos.
Construída em 1810 com taipa de pilão e adobe, ficou fechada desde 2005 para restauração,
custeada com incentivo da Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura e do Governo do
Estado de São Paulo. O imóvel foi tombado pelos órgãos de proteção ao patrimônio municipal e
estadual, apesar do seu estado avançado de deterioração em decorrência de cupins nas
paredes internas de taipa de pilão.
“Para a reforma, foi preciso um trabalho de prospecção (retirada com bisturi das camadas
consecutivas de pintura) para se descobrir qual a cor que possuíam no início do século passado.
Em alguns pontos da igreja, os arquitetos optaram por deixar visível esse processo de retirada
das camadas, para que as pessoas possam ver as alterações históricas que a construção
sofreu.
Uma grande surpresa foi encontrada durante o restauro, uma pintura barroca representando o
Coroamento da Virgem Maria, encontrada sob camadas de tinta cinza, em tábuas do forro de
madeira sobre o altar. O antigo forro, anteriormente desmontado no chão da igreja, foi
restaurado e recolocado no local. Também foram restauradas 13 imagens sacras, uma delas a
do Cristo prisioneiro, que fica na lateral do altar, embaixo de uma das 12 tribunas da igreja, local
em que as pessoas mais importantes da sociedade assistiam às celebrações.

20

Levantamento realizado pela SEMPLA – Secretaria Municipal do Planejamento e pela EMPLASA/SNM – Empresa
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A./Secretaria dos Negócios Metropolitanos sobre os bens
tombados da RMSP e do município de São Paulo.
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A igreja, que ao longo do século XIX foi parada obrigatória de escravos condenados à forca para
pedir uma morte boa, foi assumida por padres da Aliança da Misericórdia, que atuam com a
população carente21”.

Figura 5.3.16.6 – 17 e 5.3.16.6 – 18 - Fachada da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte.

Figura 5.3.16.6 – 19 - Altar principal da Figura 5.3.16.6 – 20 - Fachada direita da Igreja
Igreja Nossa Senhora da Boa Morte.
Nossa Senhora da Boa Morte.

21

Dados extraídos do site: http://www.flickr.com/photos/graduale/3723981177/ ‐ acesso em 09/08/2012. O autor
da foto e comentário, Luiz Paulo Marques de Souza, é fotógrafo amador.
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Antigo Grupo Escolar Miss Brown
Logradouro: Rua do Carmo, 88
Coordenadas UTM: 0333618/7394558
Um dos poucos edifícios de arquitetura eclética com sutil inspiração art-nouveau ainda
existentes na cidade, filiado à corrente austríaca “sezession”22. Prédio datado de 1911, está em
bom estado de conservação, apesar das reformas, que são facilmente identificáveis, como por
exemplo, a platibanda construída substituindo os antigos murais. Posteriormente o colégio foi
adaptado para a Diretoria do Serviço de Transporte Público – Secretaria da Agricultura e desde
1976 funciona a Secretaria dos Negócios da Fazenda, como escola23.
Durante o levantamento não foi possível fazer registro fotográfico internamente, pois, a diretora,
Sra. Mercedes, não estava no local para autorizar24.

22

“Art Noveau, estilo artístico que se desenvolve entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial (1914‐1918) na Europa e
nos Estados Unidos, espalhando‐se para o resto do mundo, e que interessa mais de perto às Artes Aplicadas:
arquitetura, artes decorativas, design, artes gráficas, mobiliário e outras. O termo tem origem na galeria parisiense
L'Art Nouveau, aberta em 1895 pelo comerciante de arte e colecionador Siegfried Bing... O art nouveau se insere no
coração da sociedade moderna, reagindo ao historicismo da Arte Acadêmica do século XIX e ao sentimentalismo e
expressões líricas dos românticos, e visa adaptar‐se à vida cotidiana, às mudanças sociais e ao ritmo acelerado da
vida moderna.... A fonte de inspiração primeira dos artistas é a natureza, as linhas sinuosas e assimétricas das flores
e animais. O movimento da linha assume o primeiro plano dos trabalhos, ditando os contornos das formas e o
sentido da construção... O art nouveau é um estilo eminentemente internacional, com denominações variadas nos
diferentes países. Na Alemanha, é chamado jugendstil, em referência à revista Die Jugend, 1896; na Itália, stile
liberty; na Espanha, modernista; na Áustria, sezessionstil.... No Brasil, observam‐se leituras e apropriações de
aspectos do estilo art nouveau na arquitetura e na pintura decorativa.... A Vila Penteado, prédio atualmente
pertencente à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo ‐ FAU/USP ‐, na rua Maranhão, é
considerada um dos mais representativos exemplares de art nouveau em São Paulo. Projetada pelo arquiteto Carlos
Ekman (1866 ‐ 1940), em 1902, a residência segue o padrão menos rebuscado do estilo sezession austríaco”
(Enciclopédia Itau Cultural de artes Visuais, 2012).
23
Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pelo Centro de Referência em Educação
Mario Covas (CRE). Vide Bibliografia.
24
Contato tel.: 11 3243‐4540.
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Figura 5.3.16.6 – 21 - Fachada do Figura 5.3.16.6 – 22 - Detalhe da porta principal em ferro
Antigo Grupo Escolar Miss Brown.
do Antigo Grupo Escolar Miss Brown.

Figura 5.3.16.6 – 23 - Fachada Figura 5.3.16.6 – 24 - Fachada direita do Antigo Grupo
esquerda do Antigo Grupo Escolar Escolar Miss Brown.
Miss Brown.
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Figura 5.3.16.6 – 25 - Imóvel antigo Figura 5.3.16.6 – 26 - Poupatempo (indicado com seta
em frente ao Antigo Grupo Escolar azul) no final da rua onde se encontra o Antigo Grupo
Miss Brown.
Escolar Miss Brown.
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 Liberdade
No quadro a seguir estão apresentados os bens tombados deste distrito, que estão
representados também no Mapa 26 apresentado anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 5
Bens Tombados no distrito da Liberdade
No

Nome do
Bem

88

Capela dos
Aflitos

89

Residências
da Família
Ramos de
Azevedo

Setor
Quadra

050051

033016

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

Bc dos
Aflitos, 70 Sé

CONDEPHAAT/
RES. SC SN/78
05/CONPRESP/
91

RES. SC SN/78
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1991

AID

26

CONDEPHAAT/
R Pirapitingui,
RES. SC 20/85 111 05/CONPRESP/
Liberdade
91

RES. SC 20/85
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1985

AID

26

Capela dos Aflitos
Logradouro: Beco dos Aflitos, 70.
Coordenadas UTM: 0333202/7394013
Por ser considerado um bem que até hoje tem sua história inserida na memória afetiva da
população local, envolto em lendas e superstições, destacamos esse bem dentre os presentes
na AID do empreendimento.
A história da Capela dos Aflitos está intimamente ligada ao antigo Cemitério dos Aflitos, cuja
origem, por sua vez, está ligada à história da Santa Casa da Misericórdia ( já que, enquanto
provedor da irmandade, Dom frei Manuel da Ressurreição, também bispo de São Paulo, tomou
a iniciativa em meados de 1775, criando um local apropriado para os sepultamentos das
pessoas de pouca renda, de pobres e escravos, além de despojos de todos os soldados.
Situava-se no limite sul da cidade, entre o Caminho do Carro de Santo Amaro e o Caminho do
Mar, atraindo o Hospital de Caridade da Santa Casa, instalado na Chácara dos Ingleses, em
1825; anos mais tarde foi transferido para a Rua da Glória).
A partir da construção do Cemitério Municipal, margeando o Caminho para Pinheiros, o
Cemitério dos aflitos foi impedido de funcionar, por meio de Comunicado da Câmara ao vigáriogeral e aos vigários de Santa Ifigênia e do Brás, em 1858. A capela surgiu em 1779, tendo sido
construída contra um dos muros que limitavam o cemitério. Em 1857, foi erigida a Irmandade de
Nossa Senhora dos Aflitos para manter o local, período em que foi construído o novo frontispício
da capela; contudo, já em 1872, a entidade não mais conseguia investir no local por falta de

910

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

verbas. Em 1885, a Misericórdia tentava resolver a criação do Asilo de Mendicidade,
comunicando ao bispo que o cemitério pertencia à irmandade e que tomaria posse do local para
instalar um anexo de sua obra assistencial. No ano seguinte, Dom Lino afirmou que o cemitério
pertencia à fábrica da igreja paroquial da Sé, o que conformou, por meio do loteamento do
terreno, a atual Rua dos Aflitos.
A capela passou por diversas reformas ao longo dos séculos, ampliando-se o edifício com uma
nova sacristia, uma nave do lado do Evangelho e um coro, entre 1883 e 1962, década em que
se construiu o atual velário. Em 1981, sob os cuidados da Capela de Santa Cruz dos
Enforcados, o edifício sofreu outra reforma mal orientada. Atualmente, encontra-se sufocada
pela verticalização do bairro.
Durante a visita a este bem tombado, foi entrevistada a Sra. Ilth Maria Figueiredo, que nos
forneceu o acesso aos documentos da capela, sendo eles organizados em pastas, sem
identificação de fontes ou referências bibliográficas. Os textos estavam impressos e referiam-se
ao momento da fundação do cemitério e capela (contendo dados sobre os primeiros
sepultamentos25 e, a história do negro Chaguinhas - negro forro que liderou uma revolta em
1821. Seu sepultamento no cemitério dos Aflitos, ainda hoje, faz parte da memória coletiva dos
cidadãos do bairro).
No início do século XIX o soldado Francisco José de Chagas, o Chaguinhas, foi condenado à
morte por enforcamento em praça pública - atualmente localizada na praça em frente ao Fórum por incitar e liderar uma rebelião por atrasos nos salários (soldo). Conta-se que houve três
tentativas de enforcamento, mas a corda arrebentava. Não sendo possível enforcá-lo,
Chaguinhas foi morto apedrejado. Ainda hoje esta história atrai muitos visitantes à capela, pois,
o Chaguinhas, conforme narrou a Sra. Ilth Maria Figueiredo26 faz parte da memória coletiva da
cidade.
A Sra. Ilth narrou ainda que, dentro da capela, há o costume de mulheres baterem três vezes na
porta de madeira (porta essa que foi obstruída a pedido de um padre para que os mendigos
parassem de importunar durante a noite) que dá para a sala onde ficava a cela. Com esse ato,
as mulheres fazem seus pedidos ao Chaguinhas.
Em 1996 a capela sofreu um incêndio devido às velas que ali ficavam. Boa parte do altar
principal e o altar da esquerda foram completamente engolidos pelas chamas27. Além da
imagem do altar maior da Nossa Senhora dos Aflitos, a capela possui outras imagens

25

O primeiro sepultamento no Cemitério dos Aflitos teria ocorrido em 03/10/1775, de Maria de Mattos, parda forra
que dizia ser casada com Joseph Xavier de Tolledo (dados obtidos no acervo da Capela, referidos acima).
26
Texto adaptado dos dados obtidos no acervo da Capela, fornecidos pela Sra. Ilth Maria Figueiredo (Tel.: 11 3275‐
2028), auxiliar administrativo da capela, desde 2008.
27
Durante o levantamento, em entrevista com a Sra. Ilth Maria Figueiredo, a mesma informou ainda que não
conseguiram fotos anteriores ao incêndio de 1996 que comprovassem que o altar secundário da esquerda possuía a
mesma decoração em folhas de parreira entalhadas na madeira, tais como o altar principal e o secundário direito
possuem.
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interessantes como a “Santa do Pau Oco” (com mais de 200 anos) e de Santo Antônio do
Categeró (conhecido como o “santo dos pobres”).
Existe um projeto para a primeira restauração da Capela dos Aflitos, aprovado desde 2011 pelo
Conpresp e CONDEPHAAT, mas encontra-se parado devido à falta de verbas. Segundo a Sra.
Ilth, durante as reformas da loja de nome “Ikesaki” (comércio de cosméticos) foram encontrados
muitos sepultamentos, pois todo o quarteirão fazia parte do antigo cemitério. Ela não soube dizer
para onde foram levados os corpos, ou mesmo se foi feito algum estudo sobre eles.

Figura 5.3.16.6 – 27 - Fachada da Capela dos Figura 5.3.16.6 – 28 - Altar principal da Capela
Aflitos.
dos Aflitos.

Figuras 5.3.16.6 – 29 e 5.3.16.6 – 30 - Altar principal, com decoração em folhas de parreira,
talhadas na madeira, parcialmente restaurada da Capela dos Aflitos.
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Figuras 5.3.16.6 – 31 e 5.3.16.6 – 32 - Altar secundário esquerdo (sem decoração em folhas de
parreira) e, altar secundário direito, com folhas de parreira tal qual o altar principal.

Figura 5.3.16.6 – 33 Nossa Senhora do “Pau Figura 5.3.16.6 – 34 Porta onde são colocados
Oco”, com cabelo humano.
pedidos ao Chaguinha.
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Figura 5.3.16.6 – 35 - Entrevista com a Sra. Ilth Figura 5.3.16.6 – 36 - Entorno da Capela dos
Maria Figueiredo.
Aflitos.
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Residências da Família Ramos de Azevedo
Logradouro: Rua Pirapitingui, 111, 141 e 159
Coordenadas UTM: 0332900/7393246
O arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) notabilizou-se por suas
construções luxuosas que remodelaram sensivelmente a paisagem da cidade de São Paulo e
em 1891 construiu a sua residência à rua Pirapitingui, n. 111, bairro da Liberdade, composta de
dois pavimentos, sótão e porão. As casas de números 141 e 159, localizadas no espaço
contíguo à sua moradia, foram construídas para as suas filhas.
“Este conjunto, remanescente da arquitetura residencial neoclássica, de influência francesa do
final do século XIX, apresenta aspectos semelhantes em alguns detalhes como, por exemplo, o
uso do mesmo tipo de gradil que separa as casas da rua, fachadas revestidas de alvenaria de
tijolos aparentes e jardins frontais. Os dois projetos se diferenciam em relação à volumetria e às
coberturas. As geminadas foram cobertas com telhas francesas e a do autor do projeto, com
ardósia. Área residencial e comercial. O entorno possui muitos casarões, sendo alguns datados
de 191728”.
“Em São Paulo o ecletismo arquitetônico teve em Ramos de Azevedo seu principal nome”
(BONIFATTI, 2012).

Figura 5.3.16.6 – 37 - Fachada de uma das Figura 5.3.16.6 – 38 -Fachada de uma das
residências da família Ramos de Azevedo- à Rua residências da família Ramos de
Pirapitingui, n. 111.
Azevedo- à Rua Pirapitingui, n. 111.

28

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura. Vide
Bibliografia. Atualmente funciona como editora Global: 11 3277‐7999 ‐ www.globaleditora.com.br.
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Figura 5.3.16.6 – 39 - Jardim de uma das Figura 5.3.16.6 – 40 - Detalhe da varanda
Residências da Família Ramos de Azevedo- à Rua em ferro de uma das Residências da
Pirapitingui, n° 111.
Família Ramos de Azevedo- à Rua
Pirapitingui, n° 111.

Figura 5.3.16.6 – 41 - Residência no entorno das Figura 5.3.16.6 – 42 - Detalhe da inscrição
Residências da Família Ramos de Azevedo.
de 1917.

Figura 5.3.16.6 – 43 - Residência no entorno das Figura 5.3.16.6 – 44 - Entorno das
Residências da Família Ramos de Azevedo.
Residências da Família Ramos de
Azevedo.
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 Setor do Brás
No quadro a seguir estão apresentados os bens tombados deste distrito, que estão
representados também nos Mapas 22 e 25 apresentados anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 6
Bens Tombados no distrito do Brás
No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

3

Casa da
Divina
Providência
- Rua da
Mooca,
1113

003034

R da Mooca,
113 - Mooca

CONDEPHAAT/
DOE - 22/06/09

DOE - s/ data Notificação

2009

ADA

22

30

Edifício
Industrial

027086

Av Alcantara
Machado, s/n
- Brás

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22

73

Casa das
Retortas

002076

R do
Gasometro,
100 - Brás

CONDEPHAAT/
DOE 13.09.06 09/CONPRESP/
12

DOE 13/09/2006 Resolução
09/12

2006

AID

22

74

Vila
Queiroga

002078

Vl Queiroga,
15 - Brás

44/CONPRESP/
92 (Z8-200)

Resolução
44/92

1992

AID

22

75

Balões da
Comgás

003010

R Cap.
Faustino de
Lima, 142 Brás

CONDEPHAAT/
DOE 13.09.06 09/CONPRESP/
12

DOE 13/09/2006 Resolução
09/12

2012

AID

22

77

Escola
Estadual
Romão
Puiggari

003015

Av Rangel
Pestana,
1482 - Sé

CONDEPHAAT/
Proc. SC
24.929/86

Proc. SC
24.929/86 Escolas
Públicas

1986

AID

22

79

Acervo
Arquivístico
da Antiga
Hospedaria
dos
Imigrantes e
Edifício da
Antiga
Hospedaria
dos
Imigrantes

027085

R Vsc. de
Parnaiba,
1316 - Brás

CONDEPHAAT/
RES. SC 26/82 05/CONPRESP/
91

RES. SC 26/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

AID

22

81

Conjunto
Residencial

027002

R Antonio
Rolim Junior,
1 - Brás

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22
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No

87

Nome do
Bem

EEPSG
Padre
Anchieta

Setor
Quadra

025041

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

R Vsc. de
Abaete, 154 Brás

CONDEPHAAR
T/RES. SC
30/88 05/CONPRESP/
91

RES. SC 30/88
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1988

AID

25

Casa da Divina Providência
Logradouro: Rua Da Mooca, 1113
Coordenadas UTM: 0334255/7394325
A Casa da Divina Providência Madre Tereza Michel atualmente serve como creche, nomeada
CEI Divina Providência1. Administrada pelas freiras da Congregação das Pequenas Irmãs da
Divina Providência. Tal congregação foi fundada pela Madre Tereza Michel Grillo, no ano de
1899, na cidade de Alexandria, na Itália. Em 1900, Madre Tereza envia ao Brasil algumas irmãs
para atividades missionárias se estabelecendo na casa da Rua da Mooca, 1113, em São
Paulo/SP. Prédio em ótimo estado de conservação, todo pintado, mantendo sua integridade e
fachada eclética. Atualmente a Congregação das Franciscanas Filhas da Divina Providência
conta com 50 membros, que administram 12 instituições: Colégio, Centro de Educação Infantil,
Casa de Idosos, casa de pastorais e missão adjacente na República Dominicana2.

Figura 5.3.16.6 – 45 - Fachada da Casa
Divina Providência.

1

Figura 5.3.16.6 – 46 - Detalhe da Porta
principal da Casa Divina Providência.

Contato pelo telefone: 11 3209‐1132 ‐ Irmã Olinda ‐ http://www.franciscanasprovidencia.org.br.
Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas no site
http://www.franciscanasprovidencia.org.br. Acesso em: 18 de agosto de 2012.
2
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Figura 5.3.16.6 – 47 - Placa do CEI Divina
Providência.

Figura 5.3.16.6 – 48 - Parte posterior da Casa
da Divina Providência.

Figura 5.3.16.6 – 49 - Torre da Casa da Divina Figura 5.3.16.6 – 50 - Torre da Casa da Divina
Providência.
Providência.
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Edifício Industrial
Logradouro: Avenida Alcântara Machado, s/n
Coordenadas UTM: 0335691/7394496
Em 1907, o escocês Robert Fraser chega ao Brasil e funda a “Sociedade Anonyma Fábrica
Brazileira de Alpargatas e Calçados”, que dois anos mais tarde passa a se chamar “São Paulo
Alpargatas Company S.A.”. Atualmente o espaço da antiga Alpargatas é ocupado por um
Campus da Anhembi Morumbi, e um teatro da mesma Universidade. Todo o entorno do local
remete-se a antigos galpões abandonados ou em ruínas, referente ao período industrial de São
Paulo, atualmente muito movimentada, com trânsito pesado devido a Rua Rangel Pestana3.

3

Figura 5.3.16.6 – 51 - Entrada do atual
teatro Anhembi Morumbi.

Figura 5.3.16.6 – 52 - Fachada do antigo
edifício industrial.

Figura 5.3.16.6 – 53 - Lateral do antigo
edifício industrial.

Figura 5.3.16.6 – 54 - Fachada do antigo
edifício industrial.

Texto adaptado do disponível em: http://www.flickr.com/photos/meus_olhos/4037496284/. Acesso em: 02 de
agosto de 2012.

923

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

924

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Complexo do Antigo Gasômetro – Casa das Retortas
Logradouro: Rua do Gasômetro, 100
Coordenadas UTM: 0334161/7395299
“Localizada no Bairro do Brás, a Usina de Gás foi construída nos fins do séc. XIX para produzir
gás através da queima do carvão. Juntamente com a Usina, foi construída a primeira Casa das
Retortas, que tinha esse nome por abrigar as retortas, recipientes que executavam a queima do
carvão. Esta primeira Casa, porém, por ter dimensões reduzidas, não comportou a demanda da
produção, sendo demolida por volta 1911, tendo coexistido com a segunda por alguns anos. Em
1889 foi necessária a construção da segunda Casa das Retortas, origem da edificação atual.
Próxima às margens do rio Tamanduateí e às estradas de ferro, a casa que abrigaria o
Gasômetro, da companhia inglesa "The San Paulo Gas Company", responsável pela introdução
da iluminação pública da cidade. A área do terreno pertencera à Chácara da Figueira, antiga
propriedade da Marquesa de Santos. Em 1967 as instalações da então Companhia Paulista de
Serviços de Gás foram declaradas de utilidade pública pela Prefeitura e é criada a Companhia
Municipal de Gás (Comgás). O edifício sofreu então adaptações e restauros, segundo projeto de
Paulo Mendes da Rocha, sendo mantidas algumas características da década de 1920.
Atualmente abriga órgãos municipais e encontra-se em restauração”4.
No entorno encontra-se o antigo Prédio das Indústrias, atualmente abriga o projeto Catavento5
e a Festa de São Vito (tradicional festa italiana).

Figura 5.3.16.6 – 55 - Fachada em
restauração da Casa das Retortas.

4

Figura 5.3.16.6 – 56 - Fachada em
restauração da Casa das Retortas.

Texto disponível em: http://www.restaurabr.org/arc/arc04pdf/12_FlaviaPaesLourencao.pdf. Acesso em: 18 de
Agosto de 2012.
5
Coordenadas UTM: 0334236/7395585.
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Figura 5.3.16.6 – 57 - Lateral direita em
restauração da Casa das Retortas.

Figura 5.3.16.6 – 58 - Lateral esquerda
em restauração da Casa das Retortas.

Figura 5.3.16.6 – 59 - Lateral em
restauração da Casa das Retortas.

Figura 5.3.16.6 – 60 - Praça no entorno
da Casa das Retortas.
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Vila Queiroga
Logradouro: Vila Queiroga, n.1 ao n. 22.
Coordenadas UTM: 0334080/7395077 ao 0334128/7394991
Complexo com características de vila industrial, nas proximidades da Casa das Retortas.
Possui várias casas com fachada descaracterizada e outras em bom estado. Contudo, não
foram obtidas mais informações sobre a Vila Queiroga.
A seguir esta apresentada a quantificação referente a somente o atual estado das fachadas,
uma vez que não foi possível averiguar o estado interno das casas.

Numeração

Mantêm
características
originais

Médio estado de
conservação
(descaracterizada ou
reformada)

Descaracterizada

9, 11 e 18

2, 4, 5, 5A, 10, 12, 14,
17, 19 e 21

6, 7, 8, 13, 15, 16, 20 e
22

Figura 5.3.16.6 – 61 -Vista da Vila Figura 5.3.16.6 – 62 - Casa número 20
Queiroga.
(fachada descaracterizada com azulejo
vermelho) e casa 18 (que mantém as
características originais apesar de estar
em péssimo estado de conservação) na
Vila Queiroga.
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Figura 5.3.16.6 – 63 - Casa número 19 Figura 5.3.16.6 – 64 - Casa número 8 na
(fachada amarela), 17 (com fachada Vila Queiroga.
branca) e 15 (com fachada vermelha na
Vila Queiroga).

Figura 5.3.16.6 – 63 -Casa número 18 na Figura 5.3.16.6 – 64 -Casa número 3 na
Vila Queiroga.
Vila Queiroga.

Figura 5.3.16.6 – 65 -Casa número 2 na
Vila Queiroga.

Figura 5.3.16.6 – 66 - Casa transformada
em galpão na Vila Queiroga.
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Figura 5.3.16.6 – 67 -Casa número 11 na
Vila Queiroga.

Figura 5.3.16.6 – 68 -Casa transformada
em galpão na Vila Queiroga.

Figura 5.3.16.6 – 69 -Casa número 9 na
Vila Queiroga.

Figura 5.3.16.6 – 70 - Casa número 1 na
Vila Queiroga.
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Complexo do Antigo Gasômetro – Balões Comgás
Logradouro: Rua Capitão Faustino de Lima, 142
Coordenadas UTM: 0334196/7394851
Os balões fazem parte de um conjunto que produziu, armazenou e distribuiu gás canalizado
para a cidade de São Paulo entre 1872 e 1974. Esse importante patrimônio histórico, localizado
na região central de São Paulo, é formado por balões de armazenamento de gás e edifícios com
equipamentos utilizados na produção desta fonte de energia. Atualmente a Comgás administra
no local o Museu Memória do Gás6.

6

Figura 5.3.16.6 – 71 - Complexo do antigo
gasômetro.

Figura 5.3.16.6 – 72 - Complexo do antigo
gasômetro.

Figura 5.3.16.6 – 73 - Casa do complexo do
antigo gasômetro.

Figura 5.3.16.6 – 74 - Fachada do complexo
do antigo gasômetro. Balão atrás.

Telefone: (11) 3333‐5600 ramal 226 . Texto adaptado do disponível em:
memoriadogas@energiaesaneamento.org.br. Acesso em 23 de Agosto de 2012.

932

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

933

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Escola Estadual Romão Puiggari
Logradouro: Avenida Rangel Pestana, 1482
Coordenadas UTM: 0334662/7395223
“O Primeiro Grupo Escolar do Braz foi criado por decreto de 8 de agosto de 1898, e instalado no
dia 15 do mesmo mês e ano, em prédio de propriedade do Estado. Situado na Avenida
Rangel Pestana, o grupo recebia anualmente, segundo o Anuário do Ensino do Estado de São
Paulo de 1907/1908, matrículas de 700 a 800 alunos, de ambos os sexos. O seu primeiro diretor
foi o professor Mario de Arantes, logo substituído pelo professor Francisco Pinto e Silva. O
edifício em que estava instalado dispunha de 16 salas de aula Sua distinção se deve pelo
número elevado de classes, provavelmente devido à alta demanda escolar da capital.
O edifício sofreu uma grande reforma a partir de 1926, devido a um incêndio ocorrido em suas
instalações”.7 O bem tombado localiza-se em frente à Catedral Bom Jesus do Brás.
Não foi possível verificar as condições internas deste bem por estarem em período de férias
escolares.

Figura 5.3.16.6 – 75 - Fachada da Escola Figura 5.3.16.6 – 76 - Fachada da Escola
Estadual Romão. Puiggari.
Estadual Romão.
Puiggari – entrada do edifício em inspiração
neoclássica.

7

Centro de Referência em Educação Mario Covas (CRE). Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 77 - Lateral posterior Figura 5.3.16.6 – 78 - Catedral Bom Jesus do
esquerda da Escola Estadual Romão Puiggari. Brás.
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Acervo Arquivístico da Antiga Hospedaria dos Imigrantes e Antiga Hospedaria dos
Imigrantes
Logradouro: Rua Visconde de Abaeté, 154
Coordenadas UTM: 0335397/7394835
“Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas
vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos XIX e XX,
os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de “fazer a
América” e acabaram por contribuir expressivamente na história do país e na cultura brasileira.
Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas.
Inaugurada em 1887, a Hospedaria de Imigrantes se tornou a principal hospedagem destinada a
abrigar os imigrantes recém-chegados. Foi no antigo prédio da Hospedaria – hoje sede do
Museu da Imigração – que os anseios, angústias e expectativas de mais de 2,5 milhões de
pessoas se cruzaram entre 1887 e 1978. Ao longo de seus 91 anos, a Hospedaria acolheu e
encaminhou os imigrantes aos novos empregos. Para isso, o prédio contava com a Agência
Oficial de Colonização e Trabalho. Além de alojamento, disponibilizava farmácia, laboratório,
hospital, correios, lavanderia, cozinha e setores de assistência médica e odontológica.
Especialmente na década de 1930, a Hospedaria de Imigrantes passou a acolher também
trabalhadores migrantes de outros estados brasileiros. Na década de 1970, perdeu sua função
original e em 1978 recebeu pela última vez um grupo de imigrantes coreanos, pouco antes de
encerrar suas atividades. Em 1982, para garantir a preservação dessa história, o edifício da
antiga Hospedaria foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico (Condephaat). E em 1998, passou a abrigar o Memorial do Imigrante” 8.
Atualmente está passando por um novo processo de restauração. Não foi possível fazer registro
fotográfico internamente. O acervo da hospedaria, por conta da restauração no prédio, encontrase no Arquivo Público do Estado de São Paulo9.

Figura 5.3.16.6 – 79 - Fachada em restauração Figura 5.3.16.6 – 80 - Árvore na entrada da
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes.
Antiga Hospedaria dos Imigrantes.
8

Texto dispinível em: www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriaimigrante. Acesso em 24 de agosto de 2012.
Para mais informações: Telefone: (11) 2089‐8151 / 2089‐8100 ‐ Atendimento: Terça a sábado das 9h às 17h ‐
www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriaimigrante ‐ E‐mail: ouvidoria@cultura.sp.gov.br ‐ Telefone: (11) 2627‐8054.

9
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Figura 5.3.16.6 – 81 - Fachada em restauração Figura 5.3.16.6 – 82 - Fachada esquerda em
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes.
restauração da Antiga Hospedaria dos
Imigrantes.

Figura 5.3.16.6 – 83 - Fachada em restauração Figura 5.3.16.6 – 84 - Placa comemorativa na
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes.
entrada da Antiga Hospedaria dos Imigrantes.
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Conjunto Residencial
Logradouro: Rua Antônio Rolim Junior, 01.
Coordenadas UTM: 0335706/7394225
Este conjunto residencial é formado por 46 casas, possivelmente industrial. Durante a entrevista
com a Sra. Marilda10 - moradora mais antiga da Vila (40 anos de residência) - muitas fachadas e
interiores das casas foram descaracterizadas, sofrendo reformas sem autorização do DPH ou
CONPRESP.
Segundo ela, apenas a fachada do número 37 se mantém original. Durante a entrevista, a Sra.
Marilda permitiu que a equipe de arqueologia entrasse em sua casa, mostrando os pontos onde
fez as reformas e os detalhes que ainda manteve do original.
Ressaltou que durante as obras da Sabesp, esta colocou parte de asfalto no lugar do
paralelepípedo - que é a única característica em comum da Vila e que se mantém íntegra. Na
época, início de 2012, foram chamados os responsáveis do DPH que interviram, fazendo
reconstituir o paralelepípedo. A Sra. Marilda contou que a Vila já foi palco de reportagens da
Rede Globo de televisão, como objetivo de demonstrar as antigas vilas da cidade de São Paulo
e seus problemas.

Figura 5.3.16.6 – 87 - Entrada da Vila Antônio Figura 5.3.16.6 – 88 - Casas da Vila Antônio
Rolim Junior.
Rolim Junior.

10

Telefone de contato: 11 2692‐4252. Não informou o sobrenome.
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Figura 5.3.16.6 – 89 - Casas da Vila Antônio Figura 5.3.16.6 – 90 - Casa 37 com fachada
Rolim Junior.
conservada na Vila Antônio Rolim Junior.

Figura 5.3.16.6 – 91 - Detalhe da estrela de oito Figura 5.3.16.6 – 92 - Entrevista com Sra.
pontas na fachada da casa 37 da Vila Antônio Marilda, moradora do número 40 da Vila
Rolim Junior.
Antônio Rolim Junior.
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EEPSG Padre Anchieta
Logradouro: Rua Visconde de Abaeté, 154
Coordenadas UTM: 033337/739826
“O Terceiro Grupo Escolar do Braz, anteriormente Seção Feminina do Grupo Escolar do Braz,
foi criado por decreto de 8 de agosto de 1898, e devidamente instalado no dia 11 de agosto do
mesmo ano.
Segundo o Anuário da Educação de 1913, esse grupo escolar, então denominado de Terceiro
Grupo Escolar Modelo do Braz, funcionando no mesmo edifício da Escola Normal do Braz, teve
matriculado
nesse
ano
906
alunos,
com
frequência
média
de
609.
Seu diretor era Arthur da Cunha Glória, normalista. Conforme Decreto de 02.12.1938, essa
escola passou a chamar-se Grupo Escola Rocca.
Seu primeiro edifício, construído em 1912, pelo alto valor histórico na evolução educacional do
Estado de São Paulo, juntamente com outras 122 escolas públicas da capital e do interior, foi
tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico , Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), conforme publicação do Diário Oficial do Estado de São
Paulo, do dia 7 de agosto de 2002, páginas 1 e 5211”.
Atualmente a escola oferece Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série) e Ensino Médio (Geral) . O
edifício encontra-se totalmente descaracterizado. Sua localização se da nas proximidades com
Rua Rangel Pestana, onde o tráfego bastante é intenso.

Figura 5.3.16.6 – 93 - Fachada da EEPSG Figura 5.3.16.6 – 94 - Entorno da EEPSG
Padre Anchieta.
Padre Anchieta.

11

Centro de Referência em Educação Mario Covas (CRE). Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 95 - Lateral da EEPSG Figura 5.3.16.6 – 96 - Lateral da EEPSG Padre
Padre Anchieta.
Anchieta.
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 Setor Ipiranga1
 O Bairro do Ipiranga
O distrito do Ipiranga, cujo nome é originado da língua dos índios Guaianazes que habitavam a
região do Planalto do Piratininga e significa “rio vermelho”, por conta de suas águas barrentas,
foi criado em 1918. Os primeiros registros que se têm da região remontam a 1510, época em
que João Ramalho, aventureiro português que naufragou na Capitania de São Vicente, habitava,
junto aos índios Guaianazes, o Planalto do Piratininga, área compreendida entre a margem
direita do Ribeirão Guapituva até a aldeia do cacique Tibiriçá, possivelmente localizada no alto
da colina, onde se situa, atualmente, o Mosteiro de São Bento.
Por apresentar uma topografia irregular, o solo da região não fora utilizado para a lavoura.
Porém, até o final do século XVI, a terra de Piratininga já contava com uma comunidade de
aproximadamente 1500 pessoas, que se estendiam por toda a colina ribeirinha do Tamanduateí.
A localização privilegiada — no caminho do mar — favoreceu a concentração e a expansão de
sítios e fazendas, com o consequente desenvolvimento do comércio, uma das características da
região até hoje.
Na ilustração abaixo podemos verificar a antiga formação de São Paulo, tendo como referência
o Pátio do Colégio no alto e a Várzea do Carmo, com suas nuances, formando os antigos
caminhos e estradas em direção a Santos.

Figura 5.3.16.6 – 97 - Vista da cidade de São Paulo (Várzea do Carmo) da estrada de Santos,
18392.
1

2

Texto com base em Barro & Bacelli (1979); Paula, 2005 e Toledo (2007).

São Paulo (Várzea do Carmo), do Caminho de Santos, 1839, aquarela de Noël‐Aimé Pissis. Imagem: Iconografia
Paulistana
do
Séc.
XIX,
1998,
Metalivros/BMeF,
SP/SP.
Disponível
em:
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0102c.htm ‐ acesso em 13/08/2012.
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E foi justamente uma das tantas viagens que passavam pela região, que mudou completamente
a importância da área, visto que, numa de suas voltas a São Paulo, depois de passar por
Santos, D. Pedro I, então Príncipe Regente, proclamou a Independência da colônia Brasil, sede
do Império português desde 1808, transformando-a em Império Brasil. Neste momento, as
margens do Ipiranga resumiam-se a uma chácara pertencente ao coronel João de Castro do
Canto e Mello, futuro Visconde de Castro, estribeiro-mor do Império e pai de Domitila de Castro,
futura Viscondessa e Marquesa de Santos. Tal chácara servia de pasto para as tropas e abrigo
de seus amigos que chegavam à cidade.
A partir deste marco na história do país, o futuro distrito do Ipiranga foi-se tornando um bairro
importante estrategicamente, principalmente após a chegada dos trilhos da ferrovia inglesa, São
Paulo Railway Co. Em 1867, o que permitiu o desenvolvimento de uma industrialização no
bairro, reforçado por sua localidade entre a região central e a saída para o Porto de Santos,
através do Caminho do Mar. As principais indústrias começam a se instalar ao longo das vias
férreas da estrada de ferro Santos-Jundiaí, nome usual da Railway Co., estabelecendo-se, na
direção sudeste da cidade, no Brás, Pari, Mooca, Ipiranga, São Caetano e Santo André.
Além da instalação dos trilhos e da proximidade da estrada de ferro, a região foi marcada pela
inauguração, em 1895, do Monumento em homenagem à Proclamação da Independência, o
qual passou a demarcar os limites viários e espaciais da área, transformando-se em pilar do
crescimento do bairro. Dessa época surgiram as primeiras ruas do bairro, cujos nomes estavam
ligados à Independência do Brasil e aos anseios republicanos. A partir dessa época, mesmo
perdido entre pontos importantes da cidade, o Ipiranga foi se desenvolvendo e, para isso, muito
contribuiu o fato de estar justamente entre a Capital e a saída para o Porto de Santos, através
do Caminho do Mar.
Apesar de a instalação da primeira indústria da região datar de 1890, o bairro ainda encontravase um tanto isolado e pouco habitado. Apenas em 1883, com início do projeto e da construção
do monumento, hoje ocupado pelo Museu Paulista, e finalmente com a construção do atual
Parque da Independência, foi que o bairro passou a ter uma ocupação com características
urbanas. Pretendia-se que a grandiosidade paisagística do Parque e a abertura da atual avenida
D. Pedro I ocasionasse uma ocupação semelhante a que existia na Avenida Paulista,
caracterizada pela classe emergente, industrial que, desde então, se firmava no Ipiranga.
Porém o processo de ocupação industrial modificou totalmente o panorama paisagístico e
demográfico do bairro. Já em 1905 existiam 19 fábricas empregando quase sete mil operários, o
que se intensificou, ainda mais, a partir do segundo quartel do século XX, notadamente a partir
da década de 1930, quando houve o grande surto de desenvolvimento do parque industrial da
região. Quando da formação das indústrias dos irmãos Falchi, no início do XX, foram se
instalando, ao longo do bairro, outras indústrias, concorrentes ou não, mas que ali foram se
fixando no correr do início do século XX. A Saccoman Fréres, dos irmãos franceses Saccoman,
e a Cerâmica Vila Prudente, ambas do ramo ceramista, também se instalaram na região,
criando, desse modo, um complexo de indústrias que acabou moldando a paisagem da região
dentre o último quartel do XIX e começo do século XX. O ramo têxtil também acabou sendo
instalado na região, com a chegada das Linhas Corrente e da Companhia Fabril Tecelagem e
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Estamparia Ipiranga, a qual, inaugurada em 1906, pelos imigrantes sírios Benjamim Ricardo e
Nami Jafet, constituiu a primeira indústria de grande porte a instalar-se no bairro. A essa época,
o bairro já somava 49 indústrias, as quais empregavam cerca de 16.317 homens.
A ocupação efetiva do bairro só se deu nesse período, quando do surgimento da argila enquanto
matéria-prima para a indústria da região, já que, no começo do século XX, o crescimento
demográfico da capital já acarretava problemas habitacionais, como se pode observar na citação
abaixo:
“De 30mil que eram os paulistanos em 1870, a população somava quase 240 mil em 1.900,
devido ao acelerado desenvolvimento demográfico que começava a criar problemas
habitacionais. Foi justamente nesse período que os tijolos e telhas passaram a ser considerados
produtos de primeira necessidade, valorizando as indústrias que se ocupavam em reproduzir
esse material. A argila, até então sempre relegada ao segundo plano, passou a figurar entre as
principais matérias primas. (Toledo, 2007, p. 143).”
No transcorrer da década de 30, outras indústrias, hoje tradicionais, foram sendo fixadas, como
a Artex, a General Motors, a Siderúrgica Aliperti3, a Swift Armour, a Cia Brasileira de Petróleo
Ipiranga, sempre impulsionadas pela existência da via férrea. A partir daí, a região foi deixando
de ser apenas o Berço da Independência do Brasil e passou a acompanhar o crescimento da
cidade, recebendo levas de imigrantes italianos (colônia que iniciou a urbanização),
portugueses, espanhóis, árabes, entre outros.
No intenso processo de industrialização da cidade, entre os anos 30 e 40 do século XX, um fator
ampliou os investimentos e a capacidade de fluxo de mercadorias e pessoas: a inauguração da
Rodovia Anchieta, ligando São Paulo diretamente ao porto de Santos. Já vinha ocorrendo a
desvalorização dos bondes enquanto transporte coletivo da cidade, o automóvel transformara-se
no objeto de interesse das classes dominantes, cujos investimentos foram se deslocando para a
criação de eixos viários que permitissem a circulação desse novo meio de transporte, mais
individual, familiar.
O bairro do Ipiranga cresceu nesse embalo da industrialização. Residências, fábricas e os
grandes casarões dos industriais, como o dos Jafet, na Rua Bom Pastor, tomaram conta da
paisagem da região, apesar das frequentes inundações do riacho do Ipiranga. Para movimentar
as tecelagens, as serrarias, as laminações, as cerâmicas, os bondes despejavam diariamente
levas de operários, advindos de diversos pontos da cidade. Muitas vezes, gastavam, no mínimo,
duas horas para chegar ao trabalho. Os mesmos, como já falado, viviam em condições
insalubres nos bairros operários, entre eles, o Ipiranga, como observado na fala do governo
sobre a nascente indústria:
“Nem um conforto tem o proletário nesta opulenta e formosa capital. Os bairros que mais se
concentram por serem os que contem maior número de fábricas, são os do Braz (sic) e do Bom
Retiro. As casas são infectas, as ruas, na quasi (sic) totalidade, não são calçadas, há falta de
3

Toledo, 2007, p. 143.
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água para os mais necessários misteres, escassez de luz e esgoto. O mesmo se dá em Água
Branca, Lapa, Ipiranga. São Caetano e outros pontos mais afastados” (Junior apud Paula, 2005,
p. 38).
Em 1950, o então chamado "Bairro Operário" desponta como um dos mais industrializados da
cidade. A partir desta década, instalam-se as primeiras grandes montadoras, tais como a Ford, a
Volkswagen e a Vemag, entre a Rua do Manifesto e a estação ferroviária.
Paralelamente, a Rua Bom Pastor e a Avenida Dom Pedro I, ficaram caracterizadas por possuir
casarões de famílias abastadas e pela moradia da classe média que trabalhava nas fábricas ou
em outros bairros de São Paulo. Ipiranga (ver relação e banco de dados com os bens tombados
Conjunto de seis edificações, remanescentes de antigas moradias da Família Jafet- nº 49 ao
58). Enquanto isso, na Avenida Nazaré, que corria ao longo do topo da colina do Ipiranga,
instituições de ensino e/ou caridade ligadas à Igreja Católica (ver relação e banco de dados com
os bens tombados: Residência do Maestro Furio – nº 55; Educandário Sagrada Família – nº 56
ao 58; Colégio São Francisco Xabier – nº 59; Instituto Maria Imaculada – nº 60; Antigo Noviciado
Nossa Senhora das Graças Irmãs Salesianas – nº 61; Internato Nossa Senhora Auxiliadora – nº
63 e 64; Antigo Juvenato Santíssimo Sacramento – nº 65; Antigo Grupo Escolar São José – nº
66; Instituto Padre Chico – nº 67; Seminário do Ipiranga – nº 67 e Clínica Infantil do Ipiranga – nº
69), despontavam ocupando parte do espaço.
A partir dos anos 1970, por questões de cunho econômico, especialmente, o Ipiranga começou
a perder essas indústrias para outras regiões e outras cidades. Os espaços vacantes passaram
a serem gradualmente ocupados por comércio, serviços e, mais recentemente, por grandes
empreendimentos residenciais.

 Bens Tombados da região do Ipiranga
Dentro do distrito do Ipiranga foram visitados 22 bens tombados que correspondem a ADA do
empreendimento em questão, totalizando cem por cento dos bens tombados no bairro. No
quadro a seguir estão apresentados os bens tombados deste distrito, que estão representados
também nos Mapas 23 e 24 apresentados anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 7
Bens Tombados no distrito do Ipiranga
No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

43

Marco
Quilométric
o do
Ipiranga Correspond
ente a
Estrada nº 3
que ia para
Santos

040047

R Silva
Bueno, 375 Ipiranga

14/CONPRESP/
01

Resolução
14/01

2001

ADA

23
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No

44

45

Nome do
Bem
Biblioteca
Municipal
do Ipiranga
"Ministro
Genésio de
Almeida
Moura"
Parque da
Independên
cia e
Coleção
Arqueológic
a,
Etnográfica
e Histórica
do Museu
Paulista da
USP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

040091

R Cisplatina,
505 - Ipiranga

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

23

040074

R dos
Patriotas, s/n
- Ipiranga

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95)
05/CONPRESP/
91

Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1991

ADA

23

Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1991

ADA

23

46

Praça
Monumento

040037

Av Nazare,
s/n - Ipiranga

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95)
05/CONPRESP/
91

47

Capela do
Bom Jesus
do Horto

040037

R dos
Sorocabanos,
150 - Ipiranga

10/CONPRESP/
94

Resolução
10/94

1994

ADA

23

48

Terreno à
Rua Bom
Pastor

040037

R Bom
Pastor, 434 Ipiranga

12/CONPRESP/
91

Resolução
12/91

1991

ADA

23

49

Conjunto de
seis
edificações,
remanescen
tes de
antigas
moradias da
Família
Jafet

040037

R Bom
Pastor, 730 Ipiranga

05/CONPRESP/
05

Resolução 5/05

2005

ADA

23

55

Residência
do Maestro
Furio

040084

Av Nazaré,
366 - Ipiranga

02/CONPRESP/
10

Resolução 2/10

2010

AID

23

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

23

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

23

56

57

Educandári
o Sagrada
Família

Educandári
o Sagrada
Família

040085

040085

Av Nazaré,
470 - Ipiranga

Av Nazaré,
470 - Ipiranga
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Ano

Área

Mapa

2007

AID

23

2007

ADA

24

2007

ADA

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

ADA

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

ADA

24

58

Educandári
o Sagrada
Família

040085

Av Nazaré,
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

59

Colégio São
Francisco
Xavier

040096

R Moreira e
Costa, 531 Ipiranga

06/CONPRESP/
07

60

Instituto
Maria
Imaculada

040106

Av Nazaré,
711 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07

61

Antigo
Noviciado
Nossa
Senhora
das Graças
Irmãs
Salesianas

040104

R Clovis
Bueno de
Azevedo, 130
- Ipiranga

040199

R Dr. Mario
Vicente, 1108
- Vila Dom
Pedro I

62

Instituto
Cristovão
Colombo

63

Internato
Nossa
Senhora
Auxiliadora

64

Internato
Nossa
Senhora
Auxiliadora

65

Antigo
Juvenato
Santíssimo
Sacramento

040115

040115

040116

Av Nazaré,
810 - Ipiranga

Av Nazaré,
810 - Ipiranga

Av Nazaré,
s/n - Ipiranga

Tombamento
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga
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No

Nome do
Bem

66

Antigo
Grupo
Escolar São
José

67

68

69

Instituto
Padre Chico

Seminário
do Ipiranga

Clínica
Infantil do
Ipiranga

Setor
Quadra

040125

040129

040129

043047

Localização

Av Nazaré,
900 - Ipiranga

R Moreira de
Godoi, 456 Ipiranga

Av Nazaré,
993 - Ipiranga

Av Nazaré,
1361 Ipiranga

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

AID

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

ADA

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

ADA

24

06/CONPRESP/
07

Resolução
6/07 - T
Instituições
Assistenciais e
de Ensino do
Ipiranga

2007

ADA

24

Marco Quilométrico do Ipiranga - Correspondente a Estrada nº 3 que ia para Santos
Logradouro: R Silva Bueno, 375
Coordenadas UTM: 0336530/7391237
“Conforme Resolução nº. 14/2001, do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, no uso de suas autorizações legais
e nos termos da Lei nº 10.032/85, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.236/86,
conforme decisão unânime dos Conselheiros presentes à 253ª Reunião Ordinária realizada em
13 de novembro de 2001, e considerando que os Marcos Quilométricos constituem pequenos
monumentos de um antigo sistema de engenharia viária, implantado nesta capital, na época em
que os transportes motorizados eram introduzidos no país e que os mesmos indicam antigas
rotas de tráfego4”.
O Marco Quilométrico do Ipiranga consiste em um pequeno monumento de concreto, isolado por
uma corrente de proteção. O marco encontra-se totalmente degradado, sua placa informativa foi
arrancada, não existindo nenhuma identificação a seu respeito.
4

Texto disponível em: SECRETARIA DA CULTURA (vide bibliografia).
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Figura 5.3.16.6 – 98 - Marco Quilométrico do Ipiranga.

Figuras 5.3.16.6 – 99 e 5.3.16.6 – 100 Marco Quilométrico do Ipiranga.

953

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

954

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro Genésio de Almeida Moura"
Logradouro: R Cisplatina, 505
Coordenadas UTM: 0336532/7390535
Inaugurada em 26 de novembro de 1953 foi criada a 2ª Biblioteca Municipal circulante da cidade
de São Paulo, no bairro do Ipiranga, por se tratar de um local bastante populoso e por contar
com muitos estabelecimentos de ensino. “O acervo, na época de 2 mil volumes, aumentou
consideravelmente e, em 1961 o prédio já não comportava o grande número de obras. A
população e autoridades locais reivindicaram um prédio maior e melhor localizado. O novo
prédio, situado à Rua Cisplatina nº 505 e declarado de utilidade pública pelo decreto 5.949 de 24
de setembro de 1964, foi projetado pelo arquiteto Aluízio da Rocha Leão e inaugurado em 3 de
abril de 1965. Possuía auditório com capacidade para 154 pessoas. Em 1973 a biblioteca foi
denominada Biblioteca Municipal Ministro Genésio de Almeida Moura, e em 2005 teve seu nome
alterado para Roberto Santos, em homenagem ao cineasta, roteirista e produtor de cinema
brasileiro.
Em 14 de junho de 2008, a biblioteca inaugura seu acervo temático de Cinema e retorna a
programação de filmes. A escolha do tema partiu da vocação natural da biblioteca, que há mais
de uma década é ponto de encontro de cinéfilos da cidade, com a tradicional sessão do
Cineclube Ipiranga, todo sábado, com projeções de clássicos no formato 16mm. O auditório
também foi reformado e passou a ter 101 lugares com mais conforto e ganhou um sistema de
projeção eletrônica e de som de alta qualidade, exibindo Mostras com as mais variadas
vertentes e estilos da sétima arte.
Para isso, o prédio foi reformado, ganhando nova ambientação. O projeto foi feito a partir da
carreira e obra do diretor Roberto Santos. Foi criada uma linha do tempo do cinema brasileiro,
no hall de entrada. Todo o mobiliário e a sinalização remetem a sets de filmagem. Há cadeiras
de diretor de cinema com logotipo da biblioteca, equipamentos antigos de iluminação, câmeras
16mm, moviola e outros, que compõe uma exposição permanente5”.
No momento está fechada para reforma dos banheiros e telhado. O nome da biblioteca mudou
para Biblioteca Pública Roberto Santos em 2005.

5

Texto disponível em: SECRETARIA DA CULTURA (vide bibliografia).
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Figura 5.3.16.6 – 101 - Fachada da Figura 5.3.16.6 – 102 - Fachada da
Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro
Genésio de Almeida Moura".
Genésio de Almeida Moura".

Figura 5.3.16.6 – 103 -Placa da Biblioteca Figura 5.3.16.6 – 104 - Placa da
Municipal do Ipiranga "Ministro Genésio Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro
de Almeida Moura".
Genésio de Almeida Moura".
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Parque da Independência e Coleção Arqueológica, Etnográfica e Histórica do Museu
Paulista da USP.
Logradouro: R dos Patriotas, s/n
Coordenadas UTM: 0335718/7391441
“Durante a segunda metade do século XIX, vários projetos foram efetuados para transformar o
sítio em monumento comemorativo da Independência do Brasil. A Câmara de São Paulo,
preocupada em resolver este problema, instituiu, em 1875, uma comissão que qualificou, em
1882, Tommaso Gaudenzio Bezzi para ser o autor do projeto do Museu do Ipiranga. O concurso
para a execução das obras do edifício foi vencido por Luigi Pucci, e sua construção iniciou-se
em 1885. O Parque da Independência passou, desde então, por várias remodelações até
ganhar o aspecto que apresenta atualmente. Em sua área existem, além do edifício do museu,
um belo jardim, o Monumento à Independência, a Casa do Grito, um viveiro de plantas, Museu
de Zoologia e ampla área arborizada6”.
Já o Museu Paulista “foi inaugurado oficialmente em 7/9/1895. Originou-se com a coleção que
pertenceu ao coronel Joaquim Sertório, adquirida, em 1890, pelo conselheiro Francisco de Paula
Mairink que a ofereceu ao governo do Estado. No período de 1917 a 1946, sob a administração
do historiador Afonso d'Escragnolle Taunay, foram desenvolvidos estudos de história e
genealogia e, durante a gestão de Sérgio Buarque de Holanda e de Mário Neme, pesquisas nas
áreas de história e antropologia. O acervo artístico compõe-se de mais de quinhentas pinturas a
óleo, aquarelas e reproduções enfocando diferentes temas, como retratos, paisagens,
reconstituições históricas, vistas de São Paulo, cenas religiosas, além de outras obras
encomendadas por Taunay. A ilustração corresponde ao quadro de Pedro Américo, intitulado
"Independência ou Morte", de 18887”.
O edifício-monumento que abriga o museu é circundado por um enorme jardim que une o museu
aos demais monumentos presentes no Parque da Independência. O jardim e espelho d’água
(com fonte) foram projetados em um terreno rebaixado, com leve declive, dando-lhe maior
destaque. Na parte de trás do museu localiza-se um bosque. O parque é visitado por um público
variado, na época das férias muitas famílias com crianças frequentam o local.
O Museu a Casa do Grito está localizado dentro do Parque da Independência. “A Casa do Grito
tem sido motivo de pesquisas sistemáticas sobre seu valor histórico como técnica construtiva, a
fim de desvinculá-la do cenário da Proclamação da Independência ocorrida em 1822. Sua
denominação deve-se à associação com o quadro de Pedro Américo, intitulado “Independência
ou Morte”, onde é retratada uma casa com características semelhantes. No entanto, o
documento mais antigo referente a esse imóvel é datado de 1844 e consta dos autos do
inventário de Guilherme Antonio de Moraes. Posteriormente, a pequena casa pertenceria a
diferentes proprietários, até ser adquirida, em 1911, pela família Tavares de Oliveira, que
permaneceu como moradora até a sua desapropriação pela municipalidade em 1936.

66
7

Texto disponível em: SECRETARIA DA CULTURA (vide bibliografia).
Secretaria da Cultura (vide bibliografia).
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A casa ficou relegada ao abandono até 1955, quando uma campanha, realizada pela Sociedade
Geográfica Brasileira e o jornal A Gazeta, atribuiu caráter histórico ao imóvel, a partir da
constatação de sua técnica construtiva: a taipa de sopapo ou pau-a-pique. Lançaram, então, a
idéia de recuperá-la para visitação pública. Certamente, esta idéia estava vinculada às
comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo. As obras de restauro, incluindo uma
janela falsa, tiveram a intenção de aproximá-la da casa representada na obra de Pedro Américo,
no intuito de caracterizá-la com o cenário composto pelo artista.
Em 1958, por iniciativa da gestão municipal, o imóvel foi transformado em Museu do Tropeiro,
abrigando um cenário característico dessa época, composto por móveis e alfaias adquiridos por
meio de compra na região do Vale do Paraíba, ou pela doação de particulares e entidades
diversas. O projeto tinha a intenção de compor um ambiente do que se imaginou ter sido um
pouso de beira de estrada em princípios do século XIX.
No final da década de 70, a crítica a essas concepções museológicas, implicou na
desmontagem do cenário. Os objetos passaram a integrar o acervo de bens móveis históricos
sob responsabilidade do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH).
Em 1981, a Casa do Grito foi objeto de pesquisas arqueológicas e passou por uma obra de
restauro que procurou corrigir os excessos das intervenções anteriormente realizadas. Em 2007
passou por nova etapa de restauro e conservação, tendo sido reinaugurada em 7 de setembro
de 2008. Este imóvel está incorporado ao Parque da Independência8”.
O imóvel é tombado como sítio arqueológico pelo IPHAN e bem tombado pelo CONDEPHAAT,
que integra o acervo de Casas Históricas, sob a responsabilidade do Departamento do
Patrimônio Histórico, de São Paulo e abriga exposições diversas com temas relacionados à
cidade.

8

Texto adaptado de disponível em: http://www.museudacidade.sp.gov.br/casadogrito.php. Acesso em 02 de
agosto de 2012.
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Figura 5.3.16.6 – 105 - Museu do Ipiranga.

Figura 5.3.16.6 – 106 - Museu do Ipiranga.

Figura 5.3.16.6 – 107 - Casa do Grito.

Figura 5.3.16.6 – 108 - Casa do Grito.
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Praça do Monumento
Logradouro: Avenida Nazaré, s/n
Coordenadas UTM: 0335718/7391441
O monumento foi construído em 1922, às margens do riacho Ipiranga, sendo constituído por
esculturas de bronze e granito representando episódios e personagens da história. Em suas
proximidades temos o riacho Ipiranga9.
Perímetro definido por: Avenida Dom Pedro I com Praça Monumento, segue pela Praça
Monumento, Avenida Nazaré, deflete à esquerda passando pelo limite do viário interno com o
jardim de fundos do Museu do Ipiranga até cruzar com a Rua Xavier de Almeida, segue pela
Rua Xavier de Almeida, segue pela divisa dos lotes 32 e 43 (S40, Q74) com o lote 040.074.0047
até cruzar com a Rua dos Patriotas, segue pela divisa dos lotes 6, 8, 12 e 13 (S40,Q37) com o
Parque da Independência e o lote 040.037.001 até cruzar com a Rua dos Sorocabanos, segue
pela Rua dos Sorocabanos, Praça do Monumento até chegar ao ponto inicial.
Entrevistas:
1)
Antônio Luís Silva10, morador da Rua Santa Cruz, idade não revelada, natural de São
Paulo, professor de cálculo. Visita o parque com frequência com o filho de 5 anos; sobre o
Museu afirma que precisa ser melhor cuidado, que falta manutenção no local e que devia ter
mais objetos que contassem a nossa história.
2)
Carmem Lúcia11, moradora de Diadema, idade não revelada, natural de São Paulo, dona
de casa. Durante um tempo morou próximo ao parque, atualmente vem durante as férias com os
filhos para brincarem. Gosta do local porque é tranquilo, não visita às exposições, frequenta
apenas o parque.

9

Coordenadas UTM: 23k 0335771/ 7391529.
Contato tel.: 2893‐9243.
11
Contato tel.: 2897‐9634.
10
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Figura 5.3.16.6 – 109 - Praça do Monumento.

Figura 5.3.16.6 – 110 - Praça do Monumento.

Figura 5.3.16.6 – 111 - Estátua na Praça do Figura 5.3.16.6 – 112 - Estátua na Praça do
Monumento.
Monumento.

Figura 5.3.16.6 – 113 - Monumento da Praça Figura 5.3.16.6 – 114 - Rio na Praça do
Monumento.
do Monumento.
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Figura 5.3.16.6 – 115 - Entrevista com Sr. Figura 5.3.16.6 – 116 - Entrevista com Sra.
Antônio Luís Silva na Praça do Monumento.
Carmen Lúcia na Praça do Monumento.
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Capela do Bom Jesus do Horto1
Logradouro: R dos Sorocabanos, 150
Coordenadas UTM: 0335866/7391375
“Fundada em 1893, pelo padre português José de Almeida Silva, a Capela do Bom Jesus do
Horto no início servia apenas como seu oratório. Por ser a única do bairro foi aberta para cultos.
Desde 1954 está sob o comando dos padres da Missão Russa Católica. E foi com essa nova
administração que a capela “renasceu das cinzas”. Em 1918, quando o padre José de Almeida
morreu, os Padres de Sion passaram a atender na capela, onde ficaram até 1924, quando se
transferiram para a Paróquia São José do Ipiranga. Nos 30 anos seguintes, a capelinha ficou
fechada. Todos os objetos foram doados e o altar queimado devido aos cupins. Depois de três
décadas de abandono, os russos começaram a dar cara nova ao local, principalmente o padre
João Stoisser, que chegou ao Brasil em 1955. Atualmente é denominada popularmente como
‘Igreja Russa da Anunciação’” 2.
O local está em reforma e a entrada somente é permitida no primeiro domingo de cada mês.
Observa-se ao lado esquerdo da nova escadaria, em construção, vestígios da antiga escadaria
de pedra.
A Capela está localizada em um quarteirão entre as Ruas Bom Pastor e Sorocabanos. A área
aparenta abandono com restos de material de construção, lixo e mato alto. Grades impedem o
acesso ao local3.

Figura 5.3.16.6 – 117 -Entrada à Capela Figura 5.3.16.6 – 118 - Escada antiga da entrada da
do Bom Jesus do Horto.
Capela do Bom Jesus do Horto.

1

Telefone para contato: 11 5666‐8997.
Texto disponível em: www.ipiranganews.if.br. Acesso em: 2 de agosto de 2012.
3
Para mais informações há um cartaz com o telefone: 11 5666 8997.
2
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Figura 5.3.16.6 – 119 - Escada atual da Figura 5.3.16.6 – 120 - Entulho na entrada da
entrada da Capela do Bom Jesus do Capela do Bom Jesus do Horto.
Horto.
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Terreno à Rua Bom Pastor com Rua dos Sorocabanos
Logradouro: Rua Bom Pastor, 434
Coordenadas UTM: 0335950/7391220
Terreno fechado para execução de serviços de ampliação do Parque da Independência.
Área residencial e comercial. Não foi possível a visitação ao local.

Figura 5.3.16.6 – 121 -Terreno da Rua Figura 5.3.16.6 – 122 - Placa do terreno
dos Sorocabanos.
da Rua dos Sorocabanos.

Figura 5.3.16.6 – 123 -Terreno da Rua dos Sorocabanos.
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Conjunto de seis edificações, remanescentes de antigas moradias da Família Jafet
Logradouro: Rua Bom Pastor, 730, 798, 801, 825, 1055
Coordenadas
UTM
(respectivamente):
0335960/7391081
0335965/7391401
0335984/7391020 - 0335988/7390977 - 0336088/7391081 - 0336093/7391045

971

-

Edificação com dois pavimentos e torres adornadas, estilo clássico e barroco, foi moradia dos
membros da Família Jafet. Passeio arborizado e fonte no pátio. Conforme determinação do
Conpresp os imóveis pertencentes à Família Jafet foram considerados de inestimável valor
arquitetônico, ambiental, histórico e paisagístico, sendo necessário preservar a história de uma
das pioneiras famílias de imigrantes libaneses na cidade de São Paulo e que trouxe intenso
progresso para o bairro e para a cidade. São objetos de preservação integral as fachadas e
cobertura com todas as suas características arquitetônicas; as áreas e elementos arquitetônicos
internos que mantém suas características originais: paredes, pisos, escadarias, portas, batentes,
colunas, molduras, guarda-corpos, corrimãos, pinturas decorativas, ornamentações e vitrais; a
implantação das casas; jardins; passeios e vegetação arbórea, além do espaço envoltório do
conjunto de edificações tombadas4.

Figura 5.3.16.6 – 124 -Antiga moradia da Figura 5.3.16.6 – 125 - Antiga moradia da
Família Jafet, nº 730.
Família Jafet, nº 730.

4

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura de São Paulo.
Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 126 -Portão da antiga Figura 5.3.16.6 – 127 - Portão da antiga
moradia da Família Jafet, nº 730.
moradia da Família Jafet, nº 730.

Figura 5.3.16.6 – 128 - Antiga moradia da Figura 5.3.16.6 – 129 -Antiga moradia da
Família Jafet, nº 798.
Família Jafet, nº 798.

Figura 5.3.16.6 – 130 -Lateral da antiga moradia da Família Jafet, nº 798.
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Figura 5.3.16.6 – 131 - Antiga moradia da Figura 5.3.16.6 – 132 - Antiga moradia da
Família Jafet, nº 801.
Família Jafet, nº 801.

Figura 5.3.16.6 – 133 - Portão da antiga Figura 5.3.16.6 – 134 - Portão da antiga
moradia da Família Jafet, nº 801.
moradia da Família Jafet, nº 801.

Figura 5.3.16.6 – 135 - Antiga moradia da Figura 5.3.16.6 – 136 - Antiga moradia da
Família Jafet, nº 825.
Família Jafet, nº 825.
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Figura 5.3.16.6 – 137 - Antiga moradia da Figura 5.3.16.6 – 138 - Antiga moradia da
Família Jafet, nº 825.
Família Jafet, nº 825.

A edificação da Rua Costa Aguiar, 825 (Coordenadas UTM: 0336088/7391081), pertencente ao
conjunto da Família Jafet, possui dois andares toda ornamentado e foi moradia dos membros da
Família Jafet. Atualmente no local funciona o Centro Técnico Templo da Arte.
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Residência do Maestro Furio
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Logradouro: avenida Nazaré, 366.
Coordenadas UTM:0335672/7390606
A casa apresenta as características arquitetônicas externas, de inspiração de viés neoclássico,
em péssimo estado de conservação. As esquadrias das janelas e portas estão deterioradas,
assim como os ornamentos externos e pintura.
O imóvel marca a ocupação do bairro em meados de 1915, “na antiga colina do Ipiranga onde o
Maestro Furio Franceschini, que também foi organista, professor, musicólogo e compositor,
constituiu não apenas a residência de sua família, mas também, um local de relevantes
produções artísticas, como as suas mais de quatrocentas obras musicais e seus livros didáticos.
Tornou-se local de encontros de várias personalidades de nossa cultura, dentre eles, Mario de
Andrade, Oswald de Andrade e ainda, alunos que se revelaram expoentes na música, como
Guiomar Novaes, Dinorah de Carvalho e Ângelo Camin5”.

Figura 5.3.16.6 – 139 -Residência do Figura 5.3.16.6 – 140 - Entrada da
Maestro Furio.
residência do Maestro Furio.

Figura 5.3.16.6 – 141 - Detalhe da Figura 5.3.16.6 – 142 - Detalhe da
residência do Maestro Furio.
residência do Maestro Furio.

5

Texto disponível em: casashistoricaspaulistas.blogspot.com.br. Acesso em: 2 de agosto de 2012.
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Educandário Sagrada Família
Logradouro: Avenida Nazaré, 470
Coordenadas UTM: 0335709/7390494
O conjunto é constituído por dois prédios e uma capela. As características arquitetônicas foram
conservadas, jardins e passeio estão bem cuidados.
A construção, de 1895, teve projeto arquitetônico doado por Ramos de Azevedo. Em um dos
prédios de tendência neoclássica, funciona a 2ª Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição e, no outro, um educandário. Os dois são interligados por uma Capela, onde está
sepultado o corpo de Madre Paulina (1865/1942). Ela morou naquele terreno, no Pequeno
Abrigo para Filhos de Imigrantes e Escravos, de 1918 até o dia de sua morte em 19426.

Figura 5.3.16.6 – 143 - Educandário Figura 5.3.16.6 – 144 - Capela do
Sagrada Família.
Educandário Sagrada Família.

Figura 5.3.16.6 – 145 - Educandário Sagrada Família.

6

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura de São Paulo.
Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 146 - Educandário Figura 5.3.16.6 – 147 - Capela do
Sagrada Família.
Educandário Sagrada Família.
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Colégio São Francisco Xavier
Logradouro: Rua Moreira e Costa, 531
Coordenadas UTM: 0335835/7390337
Prédio de dois andares, bem conservado, em funcionamento, estacionamento no pátio externo.
Imóvel possui platibandas, protegido por gradil na parte da rua Vicente Costa e muro na rua
Moreira e Costa.

Figura 5.3.16.6 – 148 - Colégio São Figura 5.3.16.6 – 149 - Colégio São Francisco
Francisco Xavier.
Xavier.

Figura 5.3.16.6 – 150 - Colégio São Figura 5.3.16.6 – 151 - Colégio São Francisco
Francisco Xavier.
Xavier.
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Instituto Maria Imaculada
Logradouro: Avenida Nazaré, 711
Coordenadas UTM: 0335722/7390259
Imóvel localizado na Avenida Nazaré esquina com a Dom Luís Lasanha, possui dois andares,
protegido por muro. Pintura de Maria Imaculada e vitrais no alto da entrada principal decoram o
imóvel. Pequena capela abriga uma imagem de Imaculada. Esquadrias de alumínio na parte de
cima evidenciando a mudança na estrutura original.

Figura 5.3.16.6
Imaculada.

–

152

-

Instituto

Maria Figura 5.3.16.6 – 153 - Instituto Maria
Imaculada.

Figura 5.3.16.6
Imaculada.

–

154

-

Instituto

Maria Figura 5.3.16.6 – 155 - Imagem do
Instituto Maria Imaculada.
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Antigo Noviciado Nossa Senhora das Graças Irmãs Salesianas
Logradouro: Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 130
Coordenadas UTM: 0335575/7390251
Construção de dois pavimentos com vitrais. O imóvel é imponente e ornamentado na parte
superior, porta e vitrais. O Conpresp considerou, para determinar o tombamento, o conjunto de
Instituições que marca a primeira ocupação do bairro em meados de 1890, na antiga colina e
chácara do Ipiranga, situando-se nas áreas remanescentes de propriedade do Conde José
Vicente de Azevedo. Construção de 1924 do padre salesiano e engenheiro Domingos Despiano.
No tombamento, a referência é ao piso de ladrilho hidráulico original, que forma um mosaico
multicor e aos vitrais nas alamedas internas1.

Figura 5.3.16.6 – 156 - Antigo Noviciado Figura 5.3.16.6 – 157 - Antigo Noviciado Nossa
Nossa
Senhora
das
Graças
Irmãs Senhora das Graças Irmãs Salesianas.
Salesianas.

1

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura de São Paulo.
Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 158 - Antigo Noviciado Figura 5.3.16.6 – 159 - Antigo Noviciado Nossa
Nossa
Senhora
das
Graças
Irmãs Senhora das Graças Irmãs Salesianas.
Salesianas.
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Instituto Cristóvão Colombo
Logradouro: R Dr. Mario Vicente, 1108
Coordenadas UTM: 0335429/7389905
Fundado em 15 de fevereiro de 1895, pelo Padre José Marchetti, missionário de São Carlos,
para abrigar órfãos até 18 anos. Em 08 de dezembro de 2010, parou de funcionar como orfanato
passando a ser uma instituição assistencialista, conforme as normas do ECA (Estatuto da
Criança e Adolescente). Atualmente, não possui mais nenhuma criança morando no local.
O prédio antigo continua em bom estado de conservação, com modificações que foram exigidas
na esfera da segurança e regras da ECA (como escada de incêndio e divisões de salas). Sua
fachada também foi modificada antes do tombamento, contudo a área do pátio interno, estrutura
fundamental não foram alteradas.
Atualmente a direção é do padre José Carlos Pedrini, e atende cerca de 200 crianças carentes
de 0 a 12 anos em regime semiaberto2. O local também serve como estacionamento para o
Aquário de São Paulo (que se localiza atrás do instituto).

Figura 5.3.16.6 – 160 - Fachada do Instituto Cristóvão Figura 5.3.16.6 – 161 - Fachada
Colombo.
Interior do Instituto Cristóvão Colombo.

2

Todas as informações foram concedidas em entrevista com a Sra. Rita Valquíria Carpini, responsável pela
administração do instituto, neste cargo desde 1978. Mais informações em: www.orfanatopadremarchetti.com ou
pelo tel.: 11 2274‐8133 ‐ 2274‐8387.
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Figura 5.3.16.6 – 162 - Homenagem ao fundador, no Figura 5.3.16.6 – 163 - Antigo prédio,
hall interno do instituto.
com
modificações
realizadas
recentemente, como escada de
incêndio.

Figura 5.3.16.6 – 164 - Pátio interno do Instituto Figura 5.3.16.6 – 165 - Pátio interno do
Cristóvão Colombo.
Instituto Cristóvão Colombo.

Figura 5.3.16.6 – 166 - Entrevista com Sra. Rita Figura 5.3.16.6 – 167 - Fachada do
Valquíria Carpini.
Aquário de São Paulo.
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Internato Nossa Senhora Auxiliadora
Logradouro: Avenida Nazaré, 810
Coordenadas UTM: 0335650/7390191
Edificação com dois pavimentos, protegido por um portão de ferro ornamentado. O pátio de
entrada possui canteiros e a área é arborizada. No primeiro pavimento abriga o Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora – Unidade II. Esta edificação é outro projeto de Ramos de Azevedo, de
1896, com imponente portão de ferro ornamentado do final do século XIX. De Linhas
neoclássicas, apresenta jardim de rosas, com canteiros geométricos versalheses.3 O imóvel
localiza-se atrás da agência de veículos Itororó na Avenida Nazaré, 810.

Figura 5.3.16.6 – 168 -. Internato Nossa Figura 5.3.16.6 – 169 - Placa do Internato
Senhora Auxiliadora.
Nossa Senhora Auxiliadora.

Figura 5.3.16.6 – 170 - Internato Nossa Senhora Auxiliadora.

3

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas pela Secretaria da Cultura de São Paulo.
Vide Bibliografia.
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Antigo Juvenato Santíssimo Sacramento
Logradouro: Avenida Nazaré, s/n
Coordenadas UTM: 0335748/7390202
Ladeado por árvores, entre elas uma araucária, o edifício eclético arquitetado por Ramos de
Azevedo em 1929, é hoje ocupado pela UNESP (Universidade Estadual Paulista). A capela, que
faz parte do conjunto arquitetônico, é alinhada ao lote, possuindo arcos ogivais. Segundo
informação do porteiro, o prédio ficou desativado durante quatro anos e ficou em reforma
durante dois anos. O imóvel encontra-se em obras de readequação do prédio e seus anexos.

Figura 5.3.16.6 – 171 - Antigo Juvenato Figura 5.3.16.6 – 172 - Antigo Juvenato
Santíssimo Sacramento.
Santíssimo Sacramento.

Figura 5.3.16.6 – 173 - Antigo Juvenato Figura 5.3.16.6 – 174 - Placa do antigo
Santíssimo Sacramento.
Juvenato Santíssimo Sacramento.
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Antigo Grupo Escolar São José
Logradouro: Avenida Nazaré, 900
Coordenadas UTM: 0335721/7390061
A fachada apresenta problemas de conservação, ornamentos e pinturas deterioradas. Contraste
na parte de trás, anexa ao imóvel, na Rua Moreira Godói, trecho modernizado com cobertura,
lanchonete e área para estacionamento de carros. Grade com riqueza de detalhes orna e limita
o acesso ao imóvel. Atualmente o prédio é ocupado pela Faculdade São Camilo.
Originalmente, o projeto de Ramos de Azevedo construído em 1891, não incluía grades. A
construção original de alvenaria de tijolos pintados de amarelo acabava permitindo que as
crianças corressem para a rua depois do término das aulas.

Figura 5.3.16.6 – 1745 - Antigo Grupo Figura 5.3.16.6 – 176 - Fachada do Antigo
Escolar São José.
Grupo Escolar São José.

Figura 5.3.16.6 – 177 - Antigo Grupo Figura 5.3.16.6 – 178 - Portão principal do
Escolar São José.
antigo Grupo Escolar São José.
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Instituto Padre Chico
Logradouro: Rua Moreira de Godói, 456
Coordenadas UTM: 0335759/7390084
“O Instituto de Cegos “Padre Chico” nasceu em respostas ao apelo do Dr. José pereira Gomes,
feito a 7 de Setembro de 1927, na reunião de comemoração à Semana Oftalmo-Neurológica da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Em 18 de fevereiro de 1928, recebeu o Instituto
a doação de um terreno feita pelo Conde Dr. José Vicente de Azevedo no Ipiranga, onde já
existia um Pavilhão com o nome de Dom Antônio de Alvarenga. Em 27 de maio de 1928 foi
lançada a primeira pedra do novo estabelecimento e em 4 de novembro de 1929 lançou-se a
primeira pedra da Igreja de Santana, oferecida por Dona Ana do Amaral Borges, onde guarda
religiosamente os despojos mortais de Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues – “Padre
Chico”. O Instituto de Cegos “Padre Chico”, proporciona hoje aos seus assistidos o verdadeiro
amparo social e a assistência cristã, constituindo uma das mais belas e significativas obras de
benemerência e filantropia da capital”4.

Figura 5.3.16.6 – 179 - Instituto Padre Chico.

Figura 5.3.16.6 – 180 - Instituto Padre Chico.

Figura 5.3.16.6 – 181 -Placa do Instituto Padre Figura 5.3.16.6 – 182 - Capela do Instituto
Chico.
Padre Chico.
4

Instituto Padre Chico. Vide Bibliografia.
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Figura 5.3.16.6 – 183 - Imagem do Instituto Padre Chico.
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Seminário do Ipiranga
Logradouro: Avenida Nazaré, 993
Coordenadas UTM: 0335759/7389923
Seminário Central do Ipiranga – Universidade Católica – detém o Arquivo Metropolitano
Arquidiocesana. Consta que a construção de 1943 é de Alexandre Albuquerque, que trabalhou
no escritório de Ramos de Azevedo e foi responsável pela reurbanização da região de Santa
Efigênia. Em estilo de inspiração neoclássica. Como antes do período republicano a Igreja fazia
a função de cartório, ali está grande parte dos registros civis da época5.

Figura 5.3.16.6
Ipiranga.

–

184

-Seminário

do Figura 5.3.16.6 – 185 - Seminário do Ipiranga.

Figura 5.3.16.6 – 186 - Seminário do Figura 5.3.16.6 – 187 -Seminário do Ipiranga.
Ipiranga.

5

Texto adaptado de: http://www.independenciaoumorte.com.br/acontece/item/40‐patrim%C3%B4nio‐
hist%C3%B3rico‐do‐ipiranga‐tombados.html?tmpl=component&print=1. Acesso em: 02 de agosto de 2012.
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Clínica Infantil do Ipiranga
Logradouro: Avenida Nazaré, 1361
Coordenadas UTM: 0335797/7389587
Agraciada por doações, o pediatra Augusto Gomes de Mattos (1899/1978) transformou a Clínica
Infantil do Ipiranga em referência para o tratamento pediátrico na década de 1940. A construção
de 1931 possui vitrais do russo Conrado Sorgenicht Filho, o mesmo responsável pelos do Teatro
Municipal, e os azulejos de Antônio Paim Vieira, que fez os azulejos azuis da Nossa Senhora do
Brasil6.

Figura 5.3.16.6 – 188 - Fachada da Clínica Figura 5.3.16.6 – 189 - Lateral da Clínica
Infantil do Ipiranga.
Infantil do Ipiranga.

Figura 5.3.16.6 – 190 - Fachada da Clínica Figura 5.3.16.6 – 191 - Fonte da Clínica Infantil
Infantil do Ipiranga.
do Ipiranga.

6

Texto adaptado de: http://www.independenciaoumorte.com.br/acontece/item/40‐patrim%C3%B4nio‐
hist%C3%B3rico‐do‐ipiranga‐tombados.html?tmpl=component&print=1. Acesso em: 02 de agosto de 2012.
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 Setor Vila Carioca e Sacomã
 Os Bairros Vila Carioca e Sacomã

A história da Vila Carioca confunde-se com a história do bairro do Ipiranga, sendo dele um
subdistrito. Encontra-se muito próximo ao bairro de Vila Heliópolis (uma das maiores favelas do
Estado de São Paulo). Na região predominam as indústrias e residências de baixa renda.
O bairro do Sacomã tem também sua história intimamente ligada ao bairro do Ipiranga, bem
como ao antigo Caminho do Mar, e aos franceses da “Fábrica Saccoman”, que iniciaram em São
Paulo a produção de telhas tipo “Marselha”. “A articulação entre o Museu (do Ipiranga) e o
Sacoman era o antigo caminho para Santos. Havia os pontos de parada preferidos , juntos aos
cursos d’água: o lavapés na entrada da Cidade, o Ipiranga junto a colina, o Moinho Velho onde
começava a estrada para São Caetano. Pouco mais adiante em um alto , ficava a Árvore das
Lágrimas, onde os que iam acompanhar parentes que viajavam para Santos e para longe
deviam se despedir, a tempo de voltar para São Paulo. Foi no ponto em que a estrada cruzava o
córrego e afluente do Moinho Velho que se estabeleceram os irmãos Saccoman. Foi feita uma
barragem na parte superior , do lado oeste, formando-se um reservatório, com um quilometro de
extensão.No local existe hoje um conjunto viário.
Os irmãos Antoine, Henry e Ernest Saccoman pertenciam a uma família de Marselha, de
tradicionais fabricantes de cerâmica. Chegaram à São Paulo nos últimos anos do Império,
quando o crescimento da população já estimulava o desenvolvimento da construção civil e se
multiplicavam as olarias mecânicas e manuais e apareciam as primeiras cerâmicas em escala
industrial. Naquele momento iniciava-se a construção do Museu do Ipiranga com tijolos da
vizinha São Caetano. A produção nesse setor era pequena. Os Saccoman trouxeram melhorias
de qualidade. Nas últimas décadas do século XIX, com o uso de máquinas à vapor em serrarias
e olarias, foi possível uma melhoria técnica nos padrões gerais das construções. Mas nos
telhados continuavam a ser usadas as tradicionais telhas “coloniais”sempre irregulares e de
difícil fixação. Em suas formas mais simples, eram moldadas sobre as pernas dos escravos. Nas
obras mais importantes, para garantir maior nível de qualidade, eram utilizadas telhas
importadas e as preferidas eram sem dúvida, as de Marselha. Alguns edifícios antigos como o
armazém da Cia. Paulista de Estrada de Ferro em Campinas, ainda conservam uma cobertura
de telhas importadas. Tijolos de boa qualidade foram fabricados logo que chegaram as ferrovias,
mas as telhas por mais estranho que possa parecer, até os primeiros anos da República,
continuaram a vir da Europa, como s fosse de elevada sofisticação tecnológica.
Em 1.903, os bondes elétricos chegaram ao Ipiranga. Em 1.909 foi criada a Linha “Fábrica”,
chegando à fábrica de Nami Jafet. Pouco depois pela Rua Silva Bueno a Linha
“Fábrica”chegava ao Sacoman. A Rua Silva Bueno terminava na antiga estrada de Santos. Nos
anos 20 naquele ponto terminava também a parte urbanizada da Cidade, ainda pouco
construída, e começava a zona rural. Ali tinha início também o Caminho do Mar, reconstruído
em 1.920 por Rudge Ramos. Foi a primeira experiência de obras rodoviária de maior porte
construída e explorada em São Paulo pela iniciativa privada. A empresa criada por Rudge
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Ramos construiu pequenos pontos de pedágio com barreiras. Nesses locais , para chamar
atenção mandava construir arcos. O primeiro marcando o início do Caminho do Mar, ficava no
Sacoman, alguns metros acima da R. Silva Bueno, em frente ao portão da Cerâmica.
Diferentemente de outros postos, neste caso o arco e o edifício eram como uma obra só. Eram
uma referencia básica para a cidade e para o bairro. O pedágio do Caminho do Mar foi abolido
em 1.923, mas o arco permaneceu, intrigando com sua presença a todos que ali passavam. Por
isso mesmo, constituía um marco no início da estrada, como a fábrica, ao lado.
Em 1.921, exatamente quando se iniciavam as grandes transformações no bairro, ocorreu a
morte de Antoine. Os irmãos Saccoman decidiram voltar para a Europa e venderam a indústria,
que passou a se denominar Cerâmica Ipiranga. Mudou o nome da empresa mas ficou o do
bairro. Ficaram ainda, por muitos anos, a velha residência, a lagoa e o grande buraco, para
retirada de argila.... Depois que a fábrica foi desativada, no lugar do antigo poço para retirada da
argila, formou-se uma lagoa, na qual iam nadar os garotos do bairro e com freqüência algum
morria. Foi um dos lugares mais perigosos da Cidade, por muito tempo1”.
Bens Tombados Setor Vila Carioca e Sacomã
Dentro do distrito do Sacomã foi visitado um (1) bem tombado que corresponde a AID do
empreendimento em questão, que está representado também no Mapa 24 apresentado
anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 8
Bem Tombado na Vila Carioca e Sacomã
No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

83

Árvore das
Lágrimas

050131

Est das
Lágrimas,
537 - Ipiranga

REGISTRO
NÃO
ENCONTRADO

Tombamento

Ano

Área

Mapa

AID

24

Árvore das Lágrimas
Logradouro: Estrada das Lágrimas, 537
Coordenadas UTM: 0336822/7388571
Trata-se de um exemplar de Ficus gomelleira, conhecida como figueira-brava, nativa das matas
paulistanas. Seu nome vem devido a ser ali o antigo limite da cidade para a despedida dos entes
queridos que seguiam pela estrada de terra de Santos até o porto, como os militares na Guerra
do Paraguai (1865-1870) e os estudantes da Academia de Direito no século XIX. Fica no trajeto

1

Texto disponível em: Portal do Ipiranga‐ http://www.independenciaoumorte.com.br/acontece/item/27‐
sacom%C3%A3‐hist%C3%B3ria.html. Acesso em: 02 de agosto de 2012.
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do antigo Caminho do Mar (atualmente no limite com a Via Anchieta) e estrada das lágrimas ou
atual Rua dos Lavapés2.
O viajante Emilio Zaluhar, no seu livro Peregrinação pela Província de São Paulo, de 1862,
conta: “Pouco mais adiante do Ipiranga encontra-se uma belíssima figueira brava, cujos galhos
bracejando em sanefas de verdura, formam um bonito dossel em toda a largura da estrada
(“Caminho do Mar”). É este o sítio das despedidas saudosas. Aqui vêm abraçar-se, e jurar
eterna amizade, aqueles que se separam para, em opostas direções da estrada, seguirem
depois, e quantas vezes na vida, um caminho e um destino também diverso” 3. Encontra-se hoje
na região da favela do Heliópolis, próximo à Rua Alencar de Araripe, no Distrito do Sacomã.

Figura 5.3.16.6 – 192 - Árvore das Lágrimas (Ficus gomelleira, conhecida como figueirabrava).
2

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em https://arvoresdesaopaulo.wordpress.com/2009/04/19/a‐
resistente‐e‐centenaria‐figueira‐das‐lagrimas/. Acesso em: 03 de agosto de 2012.
3
Texto adaptado ‐ informações disponíveis em https://arvoresdesaopaulo.wordpress.com/2009/04/19/a‐
resistente‐e‐centenaria‐figueira‐das‐lagrimas/. Acesso em: 03 de agosto de 2012.
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 Setor Cambuci
 O Bairro do Cambuci4
A origem do bairro do Cambuci remonta ao caminho para quem subia e descia a Serra de
Santos, passando pelo Córrego do Lavapés, que recebia este nome porque os passantes
paravam para lavar os pés do barro do caminho e para descansar da viagem, dando comida e
água aos animais de carga antes de entrarem na cidade. Seu nome refere-se a duas
possibilidades: significaria “pote” na linguagem falada pelos povos tupis que habitavam essa
região ou seria uma das árvores da espécie das Mirtáceas, muito comum na região nesta época.

Figura 5.3.16.6 – 193 - Mapa antigo do Cambuci5.
Situado na região central da cidade de São Paulo e conhecido desde o século XIV, o Cambuci é
um dos bairros mais antigos da cidade de que se tem registro. Oficialmente, o distrito foi criado
em 19 de dezembro de 1906, possuindo, atualmente, os bairros de Vila Deodoro, Mooca e
Cambuci.
A capela ainda construída na época dos jesuítas, então chamada de Santa Cruz da Glória pelos
viajantes que passavam no local constitui a atual Igreja da Glória, inaugurada em 1895. Esse
caminho usado pelos viajantes ficou conhecido como Caminho da Glória.
No panorama da riqueza produzida pela produção do café e da política do governo brasileiro de
atrair imigrantes para substituir a mão-de-obra escrava, gerou um grande fluxo de trabalhadores
europeus para São Paulo. Nas duas últimas décadas do século XIX, ocorreu um processo de
agrupamento da população estrangeira que, ao redor da antiga Chácara da Glória, criou
condições para a formação do bairro, muito em razão da proximidade das indústrias que vieram
a se instalar nas várzeas do Tamanduateí. Não existindo qualquer infraestrutura pública, apenas
de iniciativas particulares, a própria população trabalhadora abria ruas e erguia casas,

4
5

Texto com base em Pires (2006) e Toledo (2007).
Imagem disponível em Pires (2006).
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transformando a paisagem urbana da região, o que favorecia um considerável adensamento
populacional.
Destaque-se, também, que a estruturação territorial do bairro dependeu, em parte, da
construção do Monumento à Independência, no Ipiranga, revertido para o Estado em 1892. A
organização espacial da área da várzea do Cambuci foi também condicionada pelo desenho de
acesso e pela valorização visual do conjunto do Ipiranga. Não se tratava, naquele momento
(1880-1890), de preservar algo material, mas de construir um bem físico para preservar a
memória de uma expressão imaterial, a Proclamação da Independência, um monumento
intencional. Nessa mesma época, com a chegada do contingente de imigrantes, especialmente
italianos, contribuiu para o aumento do limite urbano do bairro, destacando a abertura de novas
ruas e a construção de novas casas. Várias fábricas também começaram a ser instaladas na
região, como a Chapéus Ramenzoni, que fora fundada em 1894 pelo italiano Dante Ramenzoni,
que emigrara de Parma seis anos antes. Como a moda das cabeças paulistanas era utilizar o
adereço, a fábrica produzia uma quantidade imensa do produto. Porém, a partir da década de
1950, quando os costumes de vestuário foram se transformando, quando o modelo da juventude
tomou espaço nas vitrines, a indústria perdeu mercado e passou a investir em camisas e nos
embrulhos para suas embalagens.
Em maio de 1900, a chegada do bonde elétrico da empresa inglesa Light & Power causou um
grande alvoroço. Os antigos veículos puxados por tração animal estavam com seus dias
contados. No Cambuci, a Light instalou suas Oficinas Gerais, criando emprego para grande
parcela da população. Aos poucos, consolidava-se o perfil do bairro: um misto de residências,
comércio e serviços que, por sua relativa proximidade ao centro da cidade, permaneceu com
essas características até os dias atuais. Uma característica curiosa do bairro foi a de reunir os
primeiros times de futebol de várzea, esporte trazido ao Brasil pelos ingleses no final do século
XIX.
Já neste início do século XX, as manifestações operárias começaram a agitar o bairro. Pelo fato
de a região abrigar um grande número de imigrantes italianos, afirma-se que o Cambuci foi o
berço do movimento anárquico em São Paulo, tendo como local de encontro político da época, o
Cine-Teatro Guarani. Esse movimento cresceu no início do século XX, contexto em que se
requeriam, por parte dos operários, condições de trabalho mais justas e salubres. Como a região
em que o bairro se instalou tivera um histórico de pensamentos aristocráticos abolicionistas,
condensou-se, ali, uma gama de libertos e simpatizantes que se muniam de conteúdos
libertários e humanitários. Talvez tenha sido essa a influência principal para transformar o bairro
em palco de lutas e debates, numa época em que o panorama global clamava por
transformações no modelo de exploração da mão-de-obra operária. E em que os movimentos
fundamentavam-se nos ideais de luta dos sovietes, trabalhadores russos unidos contra o
absolutismo russo, sob o Czar Nicolau II, no início do século XX.
Atualmente é um distrito predominantemente de classe média, com predominância de áreas
residenciais e ainda algumas regiões fisicamente degradadas, com predominância de
moradores de baixa renda, como nas proximidades da Avenida do Estado e da Linha 10 da
CPTM. O bairro se tornou foco das incorporadoras e construtoras no boom imobiliário paulista,
por ser próximo ao centro e ainda apresentar um custo de terreno viável.
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 Bens Tombados – Setor Cambuci
Dentro do distrito do Cambuci foram visitados quatro bens tombados que correspondem a AID
do empreendimento em questão, totalizando cem por cento dos bens tombados. No quadro a
seguir estão apresentados estes bens tombados, que estão representados também no Mapa 22
apresentado anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 9
Bens Tombados no Cambuci
No

39

40

41

70

Nome do
Bem
Posto de
Atendiment
o INPS Várzea do
Carmo
Conjunto
Paisagístico
do Outeiro
da Glória
Igreja
Nossa
Senhora da
Glória,
Capela
Nossa
Senhora de
Lourdes,
Casa
Paroquial e
Salão de
Atividades
Conj. de
habitação
popular

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

004024

R Leopoldo
Miguez, 259 Cambuci

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

034001

R Eulalia
08/CONPRESP/
Assuncao, s/n
08
- Cambuci

Resolução 8/08

2008

AID

22

034002

R Nsra de
Lurdes, 31 Cambuci

08/CONPRESP/
08

Resolução 8/08

2008

AID

22

004017

R Br. de
Jaguara, 394
- Cambuci

14/CONPRESP/
90

Resolução
14/90

1990

ADA

22

Posto de Atendimento INPS -Várzea do Carmo
Logradouro: Rua Leopoldo Miguez, 29.
Coordenadas UTM: 0334043/7393949
Construção moderna contendo janelas em círculos e que atende à rede pública do INPS.
Localiza-se ao lado da rede elétrica e da Igreja Pentecostal Deus é amor.
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Figura 5.3.16.6 – 194 - Fachada do Posto Figura 5.3.16.6 – 195 - Lateral do Posto
de Atendimento INPS – Várzea do de Atendimento INPS – Várzea do
Carmo.
Carmo.

Figura 5.3.16.6 – 196 - Entrada do Posto Figura 5.3.16.6 – 197 - Detalhe das
de Atendimento INPS – Várzea do janelas do Posto de Atendimento INPS –
Carmo.
Várzea do Carmo.
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Conjunto Paisagístico do Outeiro da Glória
Logradouro: Rua Eulália Assunção, s/n
Coordenadas UTM: 0334298/73933866
A palavra outeiro vem do latim (lat altariu) e significa “monte pouco elevado”; “colina”; ou ainda,
festa que outrora se realizava no pátio dos conventos. A área onde hoje foi determinado como
conjunto paisagístico do outeiro da glória abrange várias ruas, além da Igreja Nossa Senhora de
Lourdes e o largo do Cambuci.

Figura 5.3.16.6 – 198 - Praça entre a Rua Figura 5.3.16.6 – 199 - Vista do alto do
dos Lavapés e Rua Justo Azambuja.
Outeiro da Glória.

Figura 5.3.16.6 – 200 -Vista do alto do Figura 5.3.16.6 – 201 - Vista da Igreja da
Outeiro da Glória.
Glória.

6

Pontos UTM Extra das ruas que compões o conjunto paisagístico: 0334388/7393364 ‐ 0334422/7393355 ‐
0334460/7393352 ‐ 0334467/7393366 ‐ 0334535/7393337 ‐ 0334636/7393252 (largo do Cambuci).

1015

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

Figura 5.3.16.6 – 202 - Detalhe do muro Figura 5.3.16.6 – 203 - Vista do Conjunto
envoltório da Praça.
Paisagístico Outeiro da Glória.

Figura 5.3.16.6 – 204 - Vista da escadaria Figura 5.3.16.6 – 205 - Detalhe do
para a Igreja da Glória.
corrimão da escadaria para a Igreja da
Glória.
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Igreja Nossa Senhora da Glória, Capela Nossa Senhora de Lourdes, Casa Paroquial e
Salão de Atividades
Logradouro: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 31
Coordenadas UTM: 0334418/7393308
“A igreja faz parte do Conjunto Paisagístico Outeiro da Glória e é considerada um dos pontos
iniciais da ocupação daquela área da cidade, afirma o arquiteto Dácio Araújo Benedicto Ottoni,
integrante do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental
da São Paulo (Conpresp)”7.
Construída, em 1884, a igreja oferecia visão privilegiada da região. O tombamento inclui a
Capela Nossa Senhora de Lourdes, vizinha e anterior à igreja, construída como réplica da
homônima existente na França, segundo a paróquia. Nesse caso, só as características externas
têm de ser preservadas. Também estão protegidos o exterior da casa paroquial e do salão de
atividades da igreja. Na parte frontal da Igreja há um mosaico que está se degradando, faltando
alguns pontos. Assim como a estátua de São Joaquim, também na parte externa da igreja, está
sem uma mão.
A fachada da igreja ainda contém decoração de natal, com luzes. Tanto a Igreja quanto a casa
pastoral e o salão estão em ótimo estado de conservação.

Figura 5.3.16.6 – 206 - Igreja da Glória.

7

Figura 5.3.16.6 – 207 - Igreja da
Glória.

Texto disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,conpresp‐tomba‐igreja‐palco‐de‐conflito‐em‐
1924,304034,0.htm. Acesso em 2 de Agosto de 2012.
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Figura 5.3.16.6 – 208 - Detalhe das rosáceas na porta Figura 5.3.16.6 – 209 - Mosaico na
da Igreja da Glória.
fachada da Igreja da Glória.

Figura 5.3.16.6 – 210 -Entrada da Igreja da Glória.

Figura 5.3.16.6 – 211 - Imagem na
fachada da Igreja da Glória.
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Conjunto de Habitação Popular
Logradouro: Rua Barão de Jaguará, 394
Coordenadas UTM: 0334943/7394005
Conjunto de prédios com características de vilas operárias do bairro Cambuci. Essas vilas em
específico foram construídas para atender os trabalhadores mais carentes da região, durante o
boom do período da industrialização de São Paulo, ou seja, nas décadas de 1960 e 1970. Estão
em ótimo estado de conservação na parte externa, sendo apenas o número 312 (esquina)
totalmente alterado e onde funciona hoje um bar. Já a parte interna não foi possível ser
averiguada em nenhum dos imóveis visitados.

Figura 5.3.16.6 – 212 - Vista do Conjunto de Figura 5.3.16.6 – 213 - Vista do Conjunto
Habitação Popular.
de Habitação Popular.

Figura 5.3.16.6 – 214 - Vista do Conjunto de Figura 5.3.16.6 – 215 - Esquina do
Habitação Popular, casa número 386.
Conjunto de Habitação Popular, com bar
descaracterizando o conjunto.

1021

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

1022

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG

 Setor Mooca e Parque da Mooca

 Histórico do Bairro da Mooca1
Distrito criado em 1910, tendo sido, até então, parte do distrito do Brás, a origem do nome
Mooca remete aos índios tupi-guarani que habitavam o Planalto do Piratininga e pode ter dois
significados, segundo historiadores: “Moo Ca – faz casa”, das exclamações que eles faziam
quando da construção de habitações de barro pelos homens brancos; a outra explicação seria
“Moo OKa”, significando “ares frescos, ares sadios”.
Uma das primeiras citações acerca do bairro remete ao ano de 1556, quando a governança de
Santo André da Borda do Campo, impunha a todos a obrigação de “participar da construção da
ponte do rio Tameteai (Tamanduateí)". Essa ponte era imprescindível para a ligação entre a
zona leste e a freguesia eclesiástica da Sé. A partir da transposição do rio Tamanduateí,
acelerou-se o adensamento da área que foi gradualmente incorporando-se à cidade.

Figura 5.3.16.6 – 216 - Mapa ferroviário2.
O desenvolvimento urbano da Mooca está associado à história econômica de São Paulo e às
rápidas transformações que, nas décadas finais do século XIX e a primeira metade do século
XX, fizeram da capital paulistana uma grande metrópole industrial. Porém seu desenvolvimento
foi tardio. Em 1839, o Senador Feijó construiu ali uma chácara, mas somente na década de
1860, quando ele doou essas terras para a Régia Câmara Municipal de São Paulo, a região
começou a se desenvolver. Como a maioria dos bairros da capital, o até então Arraial de Nicolau
Barreto, foi promovido a povoado, somente em 1867, mesmo ano da inauguração da São Paulo
Railway Co. e para onde foram estendidos alguns ramais de trilho. Um dos grandes passos para
o desenvolvimento e para a urbanização do povoado ocorreu com a construção da Estação
Ferroviária da Mooca, projetada desde 1867, porém inaugurada somente em 1898, a fim de fugir
dos prejuízos causados pelas enchentes do rio Tamanduateí. Em 1869 já se podia observar o
1

Texto com base em Lavander & Mendes (2005); Martinelli (1998); Rufinoni (2004); Toledo (2007) e Sales & Baffi
(2010).
2

Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br ‐ Acesso em 08/08/2012.
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aparecimento de uma grande quantidade de pequenas casas, oficinas e pequenas fábricas.
Além dos trilhos ingleses, a Estrada de Ferro do Norte (o trecho paulista da estrada de ferro
Central do Brasil), inaugurada em 1875, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro também
influenciou diretamente o surgimento de novos bairros atraídos pelas numerosas fábricas que
foram sendo instaladas ao longo das ferrovias.
A partir deste contexto, o bairro que se encontrava entre a Várzea do Carmo e o Gasômetro,
teve sua paisagem transformada rapidamente, conforme as necessidades da nova realidade
espacial: as ferrovias encurtaram o tempo de escoamento de mercadorias e pessoas, o que
criava demandas também mais aceleradas do ponto de vista da produção cafeeira. São Paulo
vivia seu processo de modernização depois de três séculos sob uma mesma realidade e o bairro
da Mooca transformou-se em um dos pilares dessa mudança significativa.
Apenas nove anos após ascender a povoado, na Mooca foi fundado, pelo senhor de terras
Rafael Aguiar Paes de Barros, o Clube Paulista de Corridas de Cavalo, futuro Jockey Clube de
São Paulo. Nascia, assim, o turfe no Brasil — prática das corridas de cavalo —, o qual ajudaria a
modificar a importância e infraestrutura da região. Estudantes, ricos senhores da aristocracia
rural, funcionários da monarquia, todos passaram a frequentar o clube que virou um dos poucos
locais para lazer na província; a demanda era tanta, que se instalou, em 1877, a linha de bonde
Mooca-Centro, movida ainda por tração animal. Do turfe para um dos principais bairros
operários, transcorreram poucos anos.
“O Hipódromo de São Paulo foi aberto ao público em 14 de março de 1875. Chamava-se Clube
de Corridas Paulistano, depois tomando o nome de Jockey Clube de São Paulo. Foi aberto na
Mooca, na rua do mesmo nome (rua do Hipódromo), que mantém o nome até hoje. O ramal, que
teria sido construído na mesma época, saía próximo à estação da Hospedaria dos Imigrantes,
na linha da SPR, e seguia pela rua dos Trilhos, que ganhou o nome por causa do ramal e
também mantém o nome até hoje, até, depois de cerca de um quilômetro, terminar numa
estação, a do Hipódromo, que era uma plataforma não coberta, comprida o suficiente para
receber dois trens de uma vez nos dias de corrida. Em 1895, o mapa da cidade já mostrava os
trilhos do ramal. Havia trens diários.” (Lavander & Mendes, 2005)
Já em 1892, instalou-se ali a Cervejaria Bavária, na qual penetravam trilhos da estrada de ferro
inglesa, e que foi uma das pioneiras a criar as vilas para sua mão-de-obra imigrante. Quando de
sua compra pela Companhia Antarctica Paulista, em 1904, foram mantidas as instalações dos
operários; além dessa grande cervejaria, foram instaladas diversas fábricas, desde as que
produziam vestimentas, calçados e afins, até as ligadas diretamente à produção cafeeira.
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Figura 5.3.16.6 – 217 - Antiga Fábrica da Cia Antártica Paulista3.
Neste panorama, muitas das fábricas que se fundaram em São Paulo já esboçavam, pela sua
localização, a formação de alguns bairros fabris: rua do Gasômetro, Brás, Mooca, Bom Retiro,
Belenzinho, Vila Prudente, Cambuci e Ipiranga, Pari, Luz, Barra Funda, Água Branca, Lapa.
Essa expansão industrial direcionaria a ocupação residencial em seu redor. Os bairros operários
cresciam rapidamente, gerando a abertura de novas ruas, tanto para abrigar residências, quanto
novas indústrias. Depois da crise de 1929 e suas consequências sobre a economia
fundamentada na exportação cafeeira, a indústria recebeu novo impulso, no período da
Segunda Guerra Mundial, com sua produção superando a produção agrícola já em 1939. Já nos
anos 30, o bairro da Mooca teria sua configuração industrial e residencial totalmente
consolidada: “As indústrias e a fixação do operariado nas suas imediações geraram, então,
agrupamentos funcionalmente urbanos, diretamente vinculados à atividade predominante”
(RUFINONI, 2004:19). Assim é que a leitura da cartografia histórica não só mostra que, entre a
década de 1930 e a de 1950, a extensão da implantação industrial já ocupava plenamente a
várzea do Tamanduateí com loteamentos e plantas fabris, como evidencia a segmentação dos
padrões urbanísticos específicos para cada etapa do desenvolvimento industrial.
Vale ressaltar, que a Mooca teve uma grande importância na economia de São Paulo, com a
indústria têxtil assim como de outros setores. A pioneira foi a Indústria Rodolfo Crespi, depois
vieram muitas outras: Armazéns Matarazzo, Grandes Moinhos Gamba, Casa Vanordim,
Tecelagem Três Irmãos, Andrauss Cia Paulista de Louças Esmaltadas, Fábrica de Tecidos
Labor, Frigorífico Anglo, Máquinas Piratininga, Alumínios Fulgor, Cia União dos Refinadores.
Com isso a Mooca passou a ser considerado um bairro nitidamente fabril. A extensa
aglomeração de edifícios industriais nas ruas junto à ferrovia fez com que as fachadas das
fábricas gerassem amplos quarteirões fechados, sem recuos frontais ou laterais, definindo uma
paisagem bastante particular, que separaria, de vez, os pontos leste e oeste, já distanciados por
conta do leito ferroviário.
Esta região que era considerada periférica na época da sua formação encontrava-se
densamente povoada na década de 1960. A progressiva desativação dessas indústrias, a partir
dos anos 1950, no entanto, não alterou a paisagem deixada por aquela forma particular de
3

Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br ‐ Acesso em 08/08/2012.
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urbanização: ao contrário, boa parte dos edifícios industriais permaneceu, ocupando grandes
lotes, em alvenaria de tijolos aparentes e estruturas de ferro fundido ou aço; coberturas de
estruturas metálicas ou de madeira.
“O ritmo das fachadas, definido pelos blocos contínuos e dimensionados segundo a extensão
dos vãos internos dos galpões, é marcado pelas platibandas de tijolos trabalhados e pelas
envasaduras, em geral com caixilhos de ferro e vidros. Convivendo com essa paisagem peculiar,
de grandes fachadas ritmadas, as fachadas de pequena extensão das residências operárias
deixam perceber um parcelamento em lotes mínimos. Por outro lado, a construção de vilas
operárias seria facilitada pela existência de grandes terrenos, cujas dimensões permitiram
ocupar centros de quadras: intercalando ruas internas e residências, definiria frontarias
homogêneas também nas faces voltadas para as ruas. Apesar das transformações físicas em
curso nesses bairros, principalmente na Mooca, onde a demolição de vilas tem dado lugar à
construção de grandes empreendimentos imobiliários, muitos desses conjuntos ainda
permanecem, conservando seu uso residencial original.” (Sales & Baffi, 2010, p.53).

 Bens Tombados - Setor Mooca e Parque da Mooca
Dentro do distrito do Ipiranga foram visitados 37 bens tombados que correspondem a AID do
empreendimento em questão, totalizando cem por cento dos bens tombados. No quadro a
seguir estão apresentados estes bens tombados, que estão representados também no Mapa 22
apresentado anteriormente.
Quadro 5.3.16.6 – 10
Bens Tombados na Mooca e Parque da Mooca
No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

1

Antiga
Fábrica
Labor

003045

R Br. de
Jaguara, 825
- Cambuci

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2009

DOE 29/04/2009 Notificação

2009

ADA

22

2

Conjunto
Arquitetônic
o da antiga
Fábrica de
Tecidos
Labor

003045

Av Alcantara
Machado,
666 - Mooca

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2009

DOE 29/04/2009 Notificação

2009

ADA

22

4

Antiga
Creche
Marina
CRESPI

028022

R Joao
Antonio de
Oliveira, 59 Mooca

03/CONPRESP/
10

Resolução 3/10

2010

ADA

22
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

5

Conjunto da
Companhia
Antartica
Paulista,
antiga
Cervejaria
Bavária

028046

Tv Jacinto
Antonio
Mesa, 2 - Vila
Moinho Velho

09/CONPRESP/
07

Resolução
09/07

2007

ADA

22

6

Conjunto
Grandes
Moinhos
Minetti
Gamba

028046

R Borges de
Figueiredo,
300 - Mooca

CONDEPHAAT/
DOE 29/04/2008 14/CONPRESP/
07 -

DOE 29/04/2009 Notificação Resolução
14/07

2007

ADA

22

7

Conjunto
formado
pelas
antigas
fábricas de
Fósforos
Fiat Lux, da
Duchen e
das
Indústrias
reunidas
Francisco
Matarazzo

028046

R Borges de
Figueiredo,
680 - Mooca

19/CONPRESP/
11

Resolução
19/11

2011

ADA

22

8

Antigo
Moinho
Santo
Antonio

028046

R Borges de
Figueiredo,
448 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

9

Antigo
Moinho
Santo
Antonio

028046

R Borges de
Figueiredo,
496 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

10

Antigo
Moinho
Santo
Antonio

028046

R Borges de
Figueiredo,
496 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

11

Antigas
Officinas da
Sociedade
Anônima
Casa
Vanorden

028046

Vla dos
Ingleses, 2 Vila Moinho
Velho

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22
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No

Nome do
Bem

12

Estação
Mooca
"Trem" e
Conjunto de
Armazéns
da antiga
São Paulo
Railway

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Mns. Joao
Felipe, s/n Mooca

CONDEPHAAT/
RES. SC 22/82 05/CONPRESP/
91 -

RES. SC 22/82
- Resolução
5/91 Tombamento
"Ex-officio"
(TEO)

1982

ADA

22

13

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
Galpões e
Armazéns

028046

R Borges de
Figueiredo,
944 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

14

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
Galpões e
Armazéns

028046

R Borges de
Figueiredo,
1030 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1098 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1110 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1120 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

15

16

17

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
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No

18

19

20

21

22

Nome do
Bem
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Borges de
Figueiredo,
1132 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1144 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,11
56 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1166 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1180 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22
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No

23

24

25

26

27

Nome do
Bem
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP
Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

028046

R Borges de
Figueiredo,
1186 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1204 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1216 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1226 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

028046

R Borges de
Figueiredo,
1250 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

28

Conjunto de
edifícios e
Antigo
conjunto de
depósitos
para café,
posteriorme
nte
pertencente
sà
CEAGESP

028048

R Borges de
Figueiredo,
1358 - Mooca

14/CONPRESP/
07

Resolução
14/07

2007

ADA

22

29

Chaminé da
União

028037

R Borges de
Figueiredo,
237 - Mooca

05/CONPRESP/
10

Resolução 5/10

2010

ADA

22

31

Estádio
Conde
Rodolfo
Crespi
"Juventus"

028022

R Javari, 101
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

32

Pizzaria
São Pedro

028022

R Javari, 333
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

33

Edifício
Industrial /
antigo
colégio São
Judas

028015

R Javari, 403
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

34

Cotonifício
Crespi

028015

R Taquari,
173 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

ADA

22

35

Residência

028003

R dos Trilhos,
1234 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22

36

Residência

028003

R dos Trilhos,
1236 - Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22
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No

Nome do
Bem

Setor
Quadra

Localização

Processo

Tombamento

Ano

Área

Mapa

37

Grupo
Escolar
Pandiá
Calógeras

032043

Av Paes de
Barros, 1025
- Mooca

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC)

Resolução
26/04 - APT
ZEPECS

2004

AID

22

42

Teatro
Arthur de
Azevedo

032043

Av Paes de
Barros, 955 Cambuci

29/CONPRESP/
92

Resolução
29/92

1992

AID

22

71

E.E.
Oswaldo
Cruz

003057

R da Mooca,
363 - Mooca

CONDEPHAAT/
RES 60.10

Proc. SC
24,929/86 Escolas
Públicas

2010

ADA

22

82

Armazéns
Gerais
Piratininga

003061

R Pres.
Almeida
Couto, 2 Brás

16/CONPRESP/
11

Resolução
16/11

2011

ADA

22

Conjunto Arquitetônico da Antiga Fábrica de Tecidos Labor
Logradouro: Avenida Alcântara Machado, 666 ao 680
Coordenadas UTM: 0334934/7394233
“A antiga Indústria de Tecidos Labor foi uma grande empresa do passado fabril da Mooca.
Fundada na primeira década do século XX, veio na mesma época que muitas outras indústrias
têxteis do bairro, como o Cotonifício Crespi (1897), Alpargatas, Santa Celina, Três Irmãos
Andraus, entre outras. Durante muito tempo esta fábrica empregou operários de toda a região,
muitos deles imigrantes italianos que já estavam acostumados a operar em teares. Com o
fechamento da Labor, o local começou a sofrer um processo de degradação4”. Seus portões
frontais e gradis foram emparedados, impedindo totalmente a visão do edifício.

4

Fonte disponível em: http://www.saopauloantiga.com.br/casarao‐da‐fabrica‐de‐tecidos‐labor/. Acesso em: 02 de
Agosto de 2012.
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Figura 5.3.16.6 – 218 -Conjunto Arquitetônico Figura 5.3.16.6 – 219 - Fachada do Conjunto
da antiga Fábrica de Tecidos Labor.
Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos
Labor.

Figura 5.3.16.6 – 220 -Portão do conjunto Figura 5.3.16.6 – 221 - Lateral do Conjunto
Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos
Labor.
Labor.
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Antiga Creche Marina Crespi
Logradouro: Rua João Antônio de Oliveira, 59
Coordenadas UTM: 0336085/7394323
Inaugurada em 1933, até dezembro de 2010, a associação mantinha a Creche Marina Crespi
em parceria com a Prefeitura. Sem condições financeiras de continuar a funcionar, cerca de 220
alunos foram transferidos para outras unidades. Atualmente encontra-se invadida por moradores
de rua e em péssimo estado de conservação.

Figura 5.3.16.6 – 222 -Antiga Creche Marina Figura 5.3.16.6 – 223 - Antiga Creche Marina
Crespi.
Crespi.

Figura 5.3.16.6 – 224 - Antiga Creche Marina Figura 5.3.16.6 – 225 - Antiga Creche Marina
Crespi.
Crespi.
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Conjunto da Companhia Antártica Paulista, antiga Cervejaria Bavária
Logradouro: Avenida Presidente Wilson, 251
Coordenadas UTM: 0335733/7393887

O Conjunto da Cia. Antártica Paulista, ocupa um quarteirão inteiro. A frente do complexo está
situada próxima a um conjunto de edificações ferroviárias que compreende a estação Mooca da
CPTM, uma pequena casa, uma caixa d’água e um armazém. As fronteiras longitudinais
(fachadas) encontram-se prensadas entre a Avenida e a via férrea e os fundos fazem divisa com
uma vila ferroviária.
Fachadas e áreas internas visíveis aparentemente em bom estado, com incidência de pichações
em locais variados, principalmente na fachada que se estende ao longo da Av. Pres. Wilson.
Também foram observados inúmeros vidros quebrados e a presença de entulhos e vegetação
no solo do pátio situado entre o final das edificações do complexo e o viaduto Prof. Alberto de
Mesquita Camargo (Rua da Mooca). Aparentemente o prédio não está sendo mantido ou
conservado.

Figura 5.3.16.6 – 226 - Fachada do Figura 5.3.16.6 – 227 - Lateral do Conjunto
Conjunto da Companhia Antártica da Companhia Antártica Paulista, antiga
Paulista, antiga Cervejaria Bavária.
Cervejaria Bavária.

Figura 5.3.16.6 – 228 - Placa do Conjunto Figura 5.3.16.6 – 229 - Chaminé do Conjunto
da Companhia Antártica Paulista, antiga da Companhia Antártica Paulista, antiga
Cervejaria Bavária.
Cervejaria Bavária.
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Figura 5.3.16.6 – 230 - Fundadores da Figura 5.3.16.6 – 231 -Ilustração da antiga
antiga Cervejaria Bavária – Com. Antonio Cervejaria Bavária.
Zerrenner e Adam Ditrik Von Bülow.5

Figura 5.3.16.6 – 232 - Os primeiros produtos Antártica.

Figura 5.3.16.6 – 233 -Refrigerantes Figura 5.3.16.6 – 234 -Cervejas Antártica.
Antártica.

5

As imagens 228 a 230 Sales & Baffi, 2010, p.53.
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Conjunto Grandes Moinhos Minetti Gamba
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 300
Coordenadas UTM: 0335994/7393885
A partir de 1934, com a ampliação e modernização das instalações existentes, as instalações
industriais que até então se chamavam “Grandes Moinhos Gamba” passam a ser denominadas
como “Grandes Indústrias Minetti-Gamba”6. Segundo folhetos publicitários da época de
funcionamento do Moinho, os edifícios voltados para a Rua Borges de Figueiredo abrigavam a
maquinaria para refinação de óleo vegetal. Atualmente o conjunto está totalmente
descaracterizado externamente e pertence à indústria “Tecnoplast”, que não quis dar entrevista.
Não foi possível averiguar a parte interna do bem.

Figura 5.3.16.6 – 235 - Fachada do antigo Figura 5.3.16.6 – 236 -Fachada do antigo
conjunto grandes Moinhos Minetti Gamba. conjunto grandes Moinhos Minetti Gamba.

Figura 5.3.16.6 – 237 -Fachada do antigo Figura 5.3.16.6 – 238 - Fachada do antigo
conjunto grandes Moinhos Minetti Gamba. conjunto grandes Moinhos Minetti Gamba.

6

Informações disponíveis em: http://www.moinhoeventos.com.br/historico.pdf ‐ acesso em 03/08/2012.
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Conjunto formado pelas antigas fábricas de Fósforos Fiat Lux, da Duchen e das
Indústrias reunidas Francisco Matarazzo
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 680
Coordenadas UTM: 0336133/7393558 - 0336154/7393518.
O conjunto tinha sua importância devido sua expressiva concentração de antigas fábricas,
depósitos, construções e equipamentos ferroviários de grande porte, localizados nessa área
urbana, em particular ao longo da Rua Borges de Figueiredo e Avenida Presidente Wilson,
formando um conjunto arquitetônico referencial de notável presença ambiental e paisagística,
valorizada pela situação geográfica e topográfica característica da paisagem urbana da várzea
do rio Tamanduateí.
Não existe mais a fábrica, sendo toda a área destinada a condomínio denominado SP MOOCA
URBANLIFE. Não foi permitida a entrada na parte posterior do empreendimento. Segundo
informações com a recepcionista do empreendimento, apenas o muro da parte posterior foi
conservada, mas não obtivemos autorização para averiguar.

Figura 5.3.16.6 – 239 - Local onde se
localizava as antigas fábricas de Fósforos Fiat
Lux, da Duchen e das Indústrias reunidas
Francisco Matarazzo.

Figura 5.3.16.6 – 240 - Terreno onde se
localizava as antigas fábricas de Fósforos Fiat
Lux, da Duchen e das Indústrias reunidas
Francisco Matarazzo.
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Figura 5.3.16.6 – 241 - Galpões nos fundos de
onde se localizava as antigas fábricas de
Fósforos Fiat Lux, da Duchen e das Indústrias
reunidas Francisco Matarazzo.

Figura 5.3.16.6 – 242 - Galpões nos fundos de
onde se localizava as antigas fábricas de
Fósforos Fiat Lux, da Duchen e das Indústrias
reunidas Francisco Matarazzo.
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Antigo Moinho Santo Antônio
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 448, 496 e 500
Coordenadas UTM: 0336067/7393695- 0336024/7393807
“Ainda um dos mais belos exemplares arquitetônicos da cidade de São Paulo, o conjunto,
localizado à Rua Borges de Figueiredo... compreende as instalações do antigo Grande Moinhos
Gamba e outros galpões anexos. Segundo a professora da FAU-USP, Manoela Rossinetti
Rufinoni, ainda não se sabe com certeza se estes últimos pertenciam ao conjunto do moinho
para serem utilizados como depósito, ou se, quando adquiridos posteriormente pelas Indústrias
Reunidas , Francisco Matarazzo, foram construídos já com a finalidade de armazenagem.
Segundo ela, em levantamentos feitos com documentos referentes aos edifícios que se
encontram na Divisão de Arquivo Municipal de Processos da Prefeitura Municipal de São Paulo,
há menção, por exemplo, de uma fábrica de papéis no mesmo local em 1914. O que leva a crer
ser possível que as edificações mais antigas do conjunto industrial tenham sido utilizadas para
esta finalidade ou, que alguns dos galpões que hoje compõem o conjunto, fizessem parte desta
outra fábrica. As instalações do moinho no entanto, originalmente foram construídas para
beneficiamento do trigo.
A partir de 1934, com a ampliação e modernização das instalações existentes, as instalações
industriais que até então se chamavam Grandes Moinhos Gamba passam a ser denominadas
como Grandes Indústrias Minetti-Gamba. A fábrica explorava a moagem do trigo, produção de
sabão e de óleo vegetal para mesa, salada e cozinha. Dentre os seus produtos destacavam-se
as marcas da farinha Maria e Savóia, bem como o sabão Negrinho e o óleo vegetal Sublime,
extraído do caroço do algodão.
Segundo folhetos publicitários da época de funcionamento do Moinho, os edifícios voltados para
a rua Borges de Figueiredo abrigavam a maquinaria para refinação de óleo vegetal....
Em outros relatos encontrados, percebe-se que a grandiosidade do Moinho e de suas torres,
chamavam a atenção até mesmo para quem vinha de longe, como está descrito no livro
comemorativo do centenário da Independência no Brasil, “Gli Italiani In Brasile”, o qual enaltece
o papel dos industriais italianos no país: “Os viajantes que provinham de Santos, e se
agrupavam nas vizinhanças da Mooca, ficavam impressionados, em meio àquela imensa
quantidade de indústrias e de galpões industriais, ao avistar um vastíssimo edifício constituído
de duas colossais torres cilíndricas, que distavam a 500 metros da linha ferroviária (a antiga São
Paulo Railway). São os Grandes Moinhos ‘Gamba’.... Na indústria da farinha, o grande
empresário Egidio Pinotti Gamba ocupa sem dúvida um dos primeiros lugares, seja pela
implantação das máquinas mais modernas existentes no gênero ou pela ótima qualidade da
farinha produzida....
Com produção de uma farinha de primeira qualidade, conhecida pela marca “Maria” e uma de
segunda, nomeada de “Savoia”, o Moinho formava um grande complexo. Adjacente ao prédio
encontravam-se a fábrica de óleo de algodão, a de sabão, a refinaria do açúcar e do sal e os
grandiosos galpões, depósitos de matéria prima e de produtos. Na parte da frente se
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encontravam os locais para urdidura do algodão e para a preparação do arroz, para a confecção
do leite, dos carros e caminhões que levavam as mercadorias. A seção conhecida como
“Refinamento do sal” produzia 90.000 kg por dia de sal, com uma qualidade finíssima para uso
doméstico. Abastecida de maquinário extremamente moderno, na seção “Limpeza do arroz”
obtinha-se uma produção de 800 sacos de arroz ao dia. Importante também eram os depósitos
de algodão cru e trabalhado, seções de lavagem do algodão, de preparo do arroz, de
confecções de latas e sacos para embalar os produtos fabricados. O Óleo “Gamba”, puro e
inodoro, estava entre as marcas mais procuradas no mercado, e era também de alta qualidade a
produção obtida de diversas marcas de sabão para uso de lavanderia.
Anexo ao local das fábricas encontrava-se um escritório, serraria mecânica e uma seção de
pintura para reparo e manutenção das máquinas. Outro grande atrativo era a cabine para
transmissão de força elétrica, um exemplo de modernidade para a época....
Mesmo que pouco citada, a participação dos Gamba na indústria têxtil paulista, capitaneada
pelos Crespi, Scarpa e Matarazzo, era expressiva. Localizada no bairro de mesmo nome, a
Fábrica de Tecidos Cambucy ocupava uma área de 17.000 m2. Fundada em 1910, empregava
1.000 operários que se subdividiam nos setores de fiação, tecelagem, tinturaria de lã, tinturaria
de tecidos de algodão etc. Suas máquinas funcionavam com uma potência de 900 HP, com
10.000 fusos para a produção de tecidos de algodão, em geral brins e 2.600 para os de lã,
especialmente casimiras” (A grande sala de refinação do óleo “Sublime” no edifício da rua
Borges de Fiqueiredo.).

Figura 5.3.16.6 – 243 - A grande sala de refinação do óleo “Sublime” no edifício da rua Borges
de Fiqueiredo1.
1

Fonte: Moinho Eventos, 2012, p.6.
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Figura 5.3.16.6 – 244 - Fachada do atual Figura 5.3.16.6 – 245 - Lateral do atual
Moinho Santo Antônio – Eventos.
Moinho Santo Antônio – Eventos.

Figura 5.3.16.6 – 246 - Lateral do atual Figura 5.3.16.6 – 246 - Lateral do atual
Moinho Santo Antônio – Eventos.
Moinho Santo Antônio – Eventos.
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Antigas Officinas da Sociedade Anônima Casa Vanorden
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, s/n
Coordenadas UTM: 0335955/7393956
O prédio construído em alvenaria de tijolos aparentes, em 1909, e está situado na esquina da
Rua Borges Figueiredo com a R. Monsenhor João Filipo, apresenta duas partes distintas no
corpo de sua estrutura. O "primeiro bloco", localizado exatamente na esquina, é composto de 2
andares onde situam-se inúmeras salas. O "segundo bloco" é de construção térrea com
telhados de perfil triangular formando um grande galpão, dividido em duas alas que se
comunicavam por um grande portal. A condição atual do prédio é boa, sem grandes
modificações da parte externa, com exceção da pintura feita na parte inferior do "primeiro bloco"
pela empresa de estacionamento Dumar Park, que atualmente o utiliza.
Internamente, o "segundo bloco" foi dividido em duas partes com o fechamento do portal. A
parte do fundo ainda é utilizada pela antiga RFFSA e parte frontal pelo estacionamento, que o
acessa através de uma abertura existente na parede que faz divisão com o prédio ao lado.
Anteriormente o edifício pertencia à Cia. Fazenda Belém, subsidiária da São Paulo Railway Co.,
e abrigou a Tipografia da companhia ferroviária até o período da administração da RFFSA. Não
foram encontrados dados quanto a data de encerramento de suas atividades.
O antigo prédio da tipografia da SPR faz divisa com as antigas instalações de manutenção do
serviço rodoviário da SPR na R. Monsenhor João Filipo e, com o complexo do antigo moinho
Minetti Gamba na Borges Figueiredo. Em frente, nesta mesma rua, esta em construção um
grande condomínio residencial no terreno anteriormente ocupado pela Açúcar União.

Figura 5.3.16.6 – 247 - Antigas Officinas da Figura 5.3.16.6 – 248 - Lateral das antigas
Sociedade Anônima Casa Vanorden.
Officinas da Sociedade Anônima Casa
Vanorden.
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Figura 5.3.16.6 – 249 - Vista do “segundo Figura 5.3.16.6 – 250 - Arredores das antigas
bloco” das antigas Officinas da Sociedade Officinas da Sociedade Anônima Casa
Anônima Casa Vanorden
Vanorden.
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Conjunto de edifícios e Antigo conjunto de Galpões e Armazéns
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 944
Coordenadas UTM: 0336423/7392915
Galpões e Armazéns interligados com o conjunto de edifícios do período do café. Não foi
possível a vistoria desses imóveis.

Figura 5.3.16.6 – 251 Galpões e Armazéns2.

2

Imagens extraídas do google maps de 2011. Houve um problema técnico com as fotos tiradas em campo.
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Conjunto de edifícios e Antigo conjunto de depósitos para café, posteriormente
pertencentes à CEAGESP
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 1098, 1110, 1120, 1132, 1144, 1156, 1166, 1180, 1186,
1204, 1216, 1226, 1250 e 1358
Coordenadas UTM: 0336423/7392915
Antigo conjunto Sociedade Técnica Bremensis e Schmidt Trost, situado na rua
Borges de Figueiredo n° 1294 e 1358 - valor histórico relacionado à antiga ferrovia e complexo
industrial da região. Neste complexo incluem-se os remanescentes de seu sistema construtivo,
como estruturas, tesouras, coberturas, alvenarias, envasaduras e caixilhos. A última ocupação
da sede foi da Cooperativa do Banco do Brasil e é por isso que no piso da parte frontal do
edifício encontram-se as letras BBCOOP.
A construção de alvenaria que se encontra em bom estado de conservação na parte frontal.
Aparentemente os galpões também estão bem conservados. Não foi possível verificar
internamente.

Figura 5.3.16.6 – 252 - Fachada da antiga Figura 5.3.16.6 – 253 - Galpões da antiga
Cooperativa do Banco do Brasil.
Cooperativa do Banco do Brasil.

Figura 5.3.16.6 – 254 - Detalhe da janela Figura 5.3.16.6 – 255 - Detalhe do
principal da antiga Cooperativa do Banco mosaico no chão da entrada principal da
do Brasil.
antiga Cooperativa do Banco do Brasil.
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Chaminé da União
Logradouro: Rua Borges de Figueiredo, 237
Coordenadas UTM: 0335995/7393882
Da antiga instalação da Companhia União dos Refinadores, só restou à chaminé. Os antigos
galpões da companhia, que tomavam conta do terreno, foram demolidos e depredados antes do
início da avaliação do processo de tombamento de toda a fábrica, em 2008. Após o
tombamento, o Conpresp determinou que qualquer construção poderia ser realizada a partir de
agora, mantendo um raio de 15 metros, da chaminé.
Foi realizada uma entrevista com o Sr. José Antônio dos Santos3, de 60 anos , morador e
porteiro do empreendimento imobiliário na área do entorno da chaminé. Segundo ele, a chaminé
está em ótimo estado de preservação, e se mantém o raio de 15 m. A engenheira responsável
pela obra e restauração da chaminé é a Sra. Daniela Asso. Cabe ressaltar que o condomínio só
poderá ter 9 andares para que não atrapalhe a vista da chaminé. A mesma será restaurada após
o término da obra.

Figura 5.3.16.6 – 256 - Chaminé da União.

3

Contato tel.: 11 7360‐5761.

Figura 5.3.16.6 – 257 - Entrevista com Sr.
José Antônio dos Santos ao lado da Chaminé
da União.
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Figura 5.3.16.6 – 258 - Área de 15 metros no Figura 5.3.16.6 – 259 - Entrevista com Sr.
entorno da Chaminé da União.
José Antônio dos Santos ao lado da Chaminé
da União.
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Estádio Conde Rodolfo Crespi "Juventus"
Logradouro: Rua Javari, 101
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Coordenadas UTM: 0336232/7394276
“O Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube foi fundado no ano de 1924 em uma modesta
salinha, fruto da fusão do Extra São Paulo F.C. e do Cavalheiro Crespi F.C. - tradicionais clubes
da várzea do bairro da Mooca formado por empregados da fábrica de tecidos da família Crespi.
Na ocasião decidiu-se por manter as cores do Extra São Paulo – vermelho, preto e branco –
como sendo as oficiais da nova agremiação, aproveitando deste clube a maioria dos jogadores
que já gozavam de certo prestígio nos “campinhos do bairro”. No dia 19/02/1930, em
Assembleia Geral Extraordinária, a diretoria do clube da Mooca resolveu mudar o nome da
agremiação para Clube Atlético Juventus4”.

Figura 5.3.16.6 – 260 -Entrada do Estádio Figura 5.3.16.6 – 261 - Lateral do Estádio
Conde Rodolfo Crespi, atual Juventus.
Conde Rodolfo Crespi, atual Juventus.

4

Fonte disponível em: http://www.juventus.com.br/clube/historia/1924‐a‐1961. Acesso em: 03 de agosto de 2011.
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Pizzaria São Pedro
Logradouro: Rua Javari, 333
Coordenadas UTM: 0336453/7394256
O imóvel foi inaugurado no dia 29 de junho de 1966, dia de São Pedro, recebendo então seu
nome. A fachada e parte externa estão hoje totalmente descaracterizadas.

Figura 5.3.16.6 – 262 -Fachada da Figura 5.3.16.6 – 263 - Fachada da
Pizzaria São Pedro.
Pizzaria São Pedro.
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Edifício Industrial / Antigo Colégio São Judas
Logradouro: Rua Javari, 403
Coordenadas UTM: 0336453/7394256
O edifício industrial, chamado de antigo Colégio São Judas, onde hoje se encontra a sede da
Associação Amo Mooca, pertence ao mesmo prédio do bem tombado Cotonifício Rodolfo
Crespi, inaugurado em 1897. Este complexo também incluem no seu entorno o bem tombado
Estádio Conde Rodolfo Crespi, atual "Juventus", demonstrando a força das antigas fábricas em
manter através de moradias e entretenimento os funcionários no entorno do local de trabalho.
Caracteriza-se por ser uma construção de um prédio de três andares, com quase 50 mil m², num
terreno de 30 mil m², que abrigaria a fábrica do Cotonifício Rodolfo Crespi. Foi projetado pelo
arquiteto italiano Giovanni Battista Bianchi, tornou-se um relevante patrimônio cultural dos
primórdios da era industrial de São Paulo devido à sua arquitetura, e também foi representativo
da própria história da industrialização e de suas relações de trabalho na cidade de São Paulo,
tendo servido de estopim para as greves de 1917, uma das primeiras, e ainda a mais violenta,
dentre as greves já havidas no Brasil. Após várias reutilizações do espaço do cotonifício foi
também sede do Colégio São Judas e, alugado para várias empresas de prestação de serviços
antes de serem comprados pela rede Extra Supermercados.
Em entrevista com a Sra. Sonia Maria Kremer5, auxiliar da Associação Amo Mooca, o prédio foi
conservado, sendo restaurado e modificado para servir à rede de supermercados “Extra”, por
restauradores do DPH. Conta que havia uma imagem de Jesus na cruz na parte frontal do
cotonifício e que moradores sempre iam reverencia-lo. Com a retirada da imagem, foi criada
uma capela junto ao espaço destinado à memória do cotonifício.

Figura 5.3.16.6 – 264 -Fachada do Edifício Figura 5.3.16.6 – 265 - Placa do Edifício
Industrial, antigo colégio São Judas.
Industrial, antigo colégio São Judas.

5

Contato tel.: 11 8281‐4280 ‐ 3493‐2886 ‐ ou Sr. Pedro ‐ 11 9222‐3397.
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Figura 5.3.16.6 – 266 - Fotos comemorativas Figura 5.3.16.6 – 267 - Local onde ficava a
dos funcionários do Edifício Industrial, antigo imagem de Jesus do antigo colégio São
colégio São Judas.
Judas.

Figura 5.3.16.6 – 268 - Capela com antiga Figura 5.3.16.6 – 269 - Entrevista com Sra.
imagem de Jesus.
Sonia Maria Kremer.
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Cotonifício1 Crespi
Logradouro: Rua Taquari, 173
Coordenadas UTM: 0336749/7394235
O Cotonifício Rodolfo Crespi foi inaugurado em 1897 no bairro da Mooca, em São Paulo.
Fundado por Rodolfo Crespi, que importou alguns teares e adquiriu outros em São Paulo. Em
1898 entre as ruas dos Trilhos, Taquari, Visconde de Laguna e Javari começou a construção de
um gigantesco prédio, de três andares, com quase 50 mil m², num terreno de 30 mil m², que
abrigaria a fábrica do Cotonifício Rodolfo Crespi. Projetado pelo arquiteto italiano Giovanni
Battista Bianchi, tornou-se um relevante patrimônio cultural dos primórdios da era industrial de
São Paulo devido à sua arquitetura, e também foi representativo da própria história da
industrialização e de suas relações de trabalho na cidade de São Paulo, tendo servido de
estopim para as greves de 1917, uma das primeiras, e ainda a mais violenta, dentre as greves já
havidas no Brasil.
Não foi possível fazer registro fotográfico na parte interna do prédio.

Figura 5.3.16.6 – 270 -Antigo Cotonifício Figura 5.3.16.6 – 271 - Lateral do antigo
Crespi, atual Extra Supermercados.
Cotonifício
Crespi,
atual
Extra
Supermercados.

Figura 5.3.16.6 – 272 -Lateral do antigo Figura 5.3.16.6 – 273 - Placa do Extra
Cotonifício Crespi.
Supermercados.
1

Ligado à manufatura de tecidos de algodão.
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Residências
Logradouro: Rua dos Trilhos, 1234 e 1236
Coordenadas UTM: 0336972/7394325 e 0336962/7394336
Casas geminadas. O atual zelador é o Sr. Aldo, da casa número 1234. Segundo informações
dadas pelo pedreiro que estava reformando a parte da casa ao lado (número 1236), as
edificações encontra-se em péssimas condições, com mato aparente e risco de degradação.
Contudo ainda é possível observar algumas de suas características originais. Atualmente a
antiga casa no número 1236 pertence ao Instituto Cruz de Malta2 e funciona como colégio
particular.

Figura 5.3.16.6 – 276 - Residência na Figura 5.3.16.6 – 275 - Portão da
Rua dos Trilhos nº 1234.
Residência na Rua dos Trilhos nº 1234.

Figura 5.3.16.6 – 276 - Residência na Figura 5.3.16.6 – 277 - Residências na
Rua dos Trilhos nº 1236 – Colégio Rua dos Trilhos nº 1234 e 1236.
Instituto Cruz de Malta.

2

Contato Tel.: 11 3385‐6568.
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Grupo Escolar Pandiá Calógeras
Logradouro: Avenida Paes de Barros, 1025
Coordenadas UTM: 0337105/7393783
“O decreto 51185, publicado no DO de 25/10/55, formalizou a implantação de um grupo escolar
no bairro de Jardim Alcântara, a construção foi iniciada em 1956 e concluída em 1958. O nome
do grupo escolar foi escolhido pelo Dr. Aécio Nanci em homenagem a João Pandiá Calógeras,
primeiro ministro da guerra civil e pelo fato do deputado ter sido do NPOR (Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva) ocupando o cargo de 2º tenente e de ter pertencido ao
Exército Brasileiro. Seu prédio tinha a estrutura atual, o pátio era sustentado por colunas que
mais tarde receberam fechamento para abrigar novas salas de aula. O Pandiá era a única
escola pública do bairro. Hoje o colégio funciona em três turnos e atende aproximadamente
cerca de 3.700 alunos distribuídos nos Cursos de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino
Médio (Formação Geral e Curso Normal)3”.
A Diretora, de nome Ângela, não quis dar entrevista e deixou claro que a entrada ou entrevista
sobre o imóvel só poderia ser dada com autorização por escrito da Secretaria de Educação.
Disse ainda que o prédio não é tombado e por isso estão fazendo reformas4.

Figura 5.3.16.6 – 278 - Grupo Escolar Pandiá Calógeras.

Figura 5.3.16.6 – 279 - Placa do Grupo Escolar Pandiá Calógeras.
3
4

Fonte disponível em: http://colpandiacalogeras.blogspot.com.br/. Acesso em: 03 de agosto de 2012.
A diretora Angela não quis informar seu sobrenome.
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Teatro Arthur de Azevedo
Logradouro: Avenida Paes de Barros, 955
Coordenadas UTM: 0337016/7393237
“Inaugurado em 02 de Agosto de 1952, e projetado pelo arquiteto Roberto Tibau, o Arthur
Azevedo já foi considerado um dos teatros mais modernos da cidade, e o preferido para a
apresentação de grupos amadores. Foi o primeiro teatro construído entre os seus
contemporâneos, seguido pelo Teatro João Caetano, no natal de 1952 e pelo Teatro Paulo Eiró,
5 anos depois. O teatro recebe este nome em homenagem ao poeta e dramaturgo maranhense
Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855 – 1908), que sucedeu a cadeira de Martins Penna
na Academia Brasileira de Letras. No saguão principal está instalado um painel do artista
plástico Renato Sottomayor. Possui um grande mural no hall de entrada feito pelo artista
plástico Renato Sottomayor, em 1952 para a inauguração5”.
A reforma está sendo feita apenas para colocar ar condicionado e troca de cadeiras, além da
pintura. Atualmente está sendo restaurado, sendo a engenheira responsável a Sra. Tânia6.

Figura 5.3.16.6 – 280 -Teatro Arthur de Figura 5.3.16.6 – 281 - Fachada do
Azevedo.
Teatro Arthur de Azevedo.

Figura 5.3.16.6 – 282 - Painel do Teatro Figura 5.3.16.6 – 283 -Painel do Teatro
Arthur de Azevedo.
Arthur de Azevedo.

5
6

Disponível em: Secretaria da Cultura. Vide bibliografia.
Contato 11 977788‐8316. Não foi informado o sobrenome.
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Figura 5.3.16.6 – 284 -Luminárias no hall Figura 5.3.16.6 – 285 -Luminárias no hall
do Teatro Arthur de Azevedo.
do Teatro Arthur de Azevedo.

Figura 5.3.16.6 – 286 -Fachada do Teatro Figura 5.3.16.6 – 287 -Interior do Teatro
Arthur de Azevedo.
Arthur de Azevedo.
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E. E. Oswaldo Cruz
Logradouro: Rua da Mooca, 363
Coordenadas UTM: 0337808/7389358
“Criado em 08.02.1914, esse grupo escolar foi instalado em 14 de Abril de 1914. Em 1915,
segundo o Anuário do Ensino do Estado de São Paulo daquele ano, foram matriculados 1109
alunos, com uma frequência média de 726. Seu diretor era Pérsio da Cunha Canto. Em 1917
passou a chamar-se GESC Oswaldo Cruz. Em 1973, conforme Resolução SE nº 40, de
22.05.1973, publicada no DO de 23.05.1973, incorporou o Segundo Ginásio Estadual do
Cambuci. De acordo com a Resolução SE nº 24, de 28.01.1976, publicada no DO de
29.01.1976, passou a denominar-se Escola Estadual de Primeiro Grau – EEPG - Oswaldo Cruz.
Atualmente a escola oferece Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série), Ensino Médio Geral e
Jovens/Adultos (Ciclo II de 5ª a 8ª série) 7”.
Edificação simétrica, em dois pavimentos. Estilo eclético com pouco requinte decorativo, ainda
que possa ser percebido certo rigor geométrico e simétrico especialmente na conformação das
janelas e dos pórticos laterais. As janelas sucedem-se regularmente e estão alinhadas em
ambos os pavimentos. A cobertura é constituída de estrutura de madeira sustentando telhas
cerâmicas. Os telhados estão distribuídos em diversas águas e tacaniças, caindo na direção das
fachadas da edificação. Nos corpos laterais da fachada frontal, no segundo pavimentado, é
possível observar decoração imitando a formas vegetais da natureza . Ainda nestes corpos
laterais há representações de crianças sendo orientadas por um professor que mostra o globo
terrestre sobre uma mesa, sugerindo que o espaço, desde sua construção, foi pensado para ser
uma instituição de ensino.

Figura 5.3.16.6 – 288 -Escola Estadual Oswaldo Cruz.

7

Texto adaptado ‐ informações disponíveis em: Centro de Referência em Educação Mario Covas (CRE). Vide
Bibliografia.
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Armazéns Piratininga8
Logradouro: Rua da Mooca, 1415
Coordenadas UTM: 0335565/7394225
Fachada e partes internas visitadas em boas condições de conservação. Aparentemente a
fachada foi alterada com a aplicação de massa seguida de pintura sobre os tijolos originalmente
aparentes. Sobre ela há grande quantidade de pichações. O prédio continua sendo usado como
armazém desde 1944 quando foi fundado. O complexo é formado por 15 galpões, com um pátio
central para carga e descarga de mercadorias. Prestam serviços de estocagem e armazenagem
de diversos tipos de mercadorias, todas documentadas. Localizado em um quarteirão totalmente
ocupado por galpões com os mais variados tipos de comércio e indústrias de pequeno porte.

8

Figura 5.3.16.6
Piratininga.

–

289

-

Armazéns Figura 5.3.16.6 – 290 - Galpão 6,
Armazéns Piratininga.

Figura 5.3.16.6
Piratininga.

–

291

-

Armazéns Figura 5.3.16.6 – 292 - Interno dos
Armazéns Piratininga.

Contato: 11 3208‐3231 / 3207‐6283 ‐ http://www.armazenspiratininga.com.br/
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 Setor Vila Prudente

 Histórico do Bairro Vila Prudente9

Figura 5.3.16.6 – 293 - Vila Prudente, em meados da década de 189010.
No dia 7 de outubro de 1890, o jornal O Estado de São Paulo publicava o nascimento da Vila
Prudente em uma pequena nota que afirmava: "Nesta capital foi constituída uma empresa que
adquiriu terras entre São Caetano e Mooca, com o fim de estabelecer uma vila que terá o nome
encima citado nesta notícia (Vila Prudente), em homenagem ao governador do Estado, Dr.
Prudente de Moraes".
A história do distrito e do bairro de Vila Prudente remonta ao século XVI. Inicialmente, o local
constituía parte de uma sesmaria concedida a João Ramalho e Antônio Macedo. As terras da
sesmaria foram transferidas aos herdeiros de João Ramalho e, posteriormente, adquiridas por
diversos proprietários por meio de compra ou herança. Em 1829, o comerciante João Pedroso,
dono de extensas áreas de Vila Prudente, utilizava as terras para pastos e cultivo de frutas,
terreno que correspondia às áreas conhecidas, hoje, por Vila Ema, Vila Diva, Vila Guarani, Vila
Zelina, Vila Bela, Jardim Independência, Vila Alpina, Parque São Lucas, Parque Santa
Madalena, Fazenda da Juta, Vila Industrial e Jardim Guairaca.
Em 1890, a proprietária do Campo Grande, área hoje ocupada pelo bairro de Vila Prudente,
Maria do Carmo Cypariza Rodrigues, vendeu suas terras aos irmãos Falchi – Emídio,
Bernardino e Panfílio – que as adquiriram para nelas instalar a Fábrica de Confeitos e
Chocolates Falchi e construir residências para seus operários. A fábrica foi construída onde se
situa, atualmente, a Praça do Centenário, anteriormente Praça Irmãos Falchi, na região central
do bairro de Vila Prudente. Os proprietários da fábrica faziam questão de que os funcionários
fossem, assim como eles, de origem italiana, especialmente recém-chegados da Itália, e que
residissem nas suas proximidades. Suas casas seriam construídas em mutirão por meio do
financiamento dos terrenos e do material, tendo sido o projeto de loteamento dos terrenos,
elaborado pelo engenheiro Antônio Prudente de Moraes, amigo de Emídio Falchi e primo-irmão
de Prudente José de Moraes Barros, então presidente da república11.

9

Texto com base em Ronco; Mauerberg (1989) e Zadra (2010).
Fonte: LEMAD ‐ Laboratório de Ensino e Material Didático, 2012 (vide bibliografia).
11
RONCO & MAUERBERG, 1989.
10
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Figura 5.3.16.6 – 294 - Planta da Vila Prudente, em 189012.
A vila operária fundada pelos irmãos foi denominada de Vila Prudente de Moraes, no ano de
1891. A oficialização do nome ocorreu em 21 de dezembro de 1898, quando da instalação de
uma placa alusiva à visita do ex-presidente da república, a convite da família Falchi. Uma
segunda indústria, uma olaria que produzia telhas, tijolos e artefatos cerâmicos fabricados com
barro vermelho retirado das barrocas do Morro Vermelho, foi fundada pelos irmãos Falchi e por
Seraphim Corso, e ficou sob o comando dos irmãos Sacoman Frerés, franceses que também
vinham investindo na região. A esperteza estava em criar a olaria que forneceria, única e
exclusivamente, o material para construir a vila operária planejada para ser a moradia dos
trabalhadores destas indústrias. Em finais do século XIX, outras fábricas foram instaladas na
Vila Prudente, como a de sabão, do Barão Anibal Pepi e sua esposa Pasqualina; a fábrica de
graxa, de Alexandre Behmer e a de fumos, de Ernesto Rneigantz. Os Falchi tinham a pretensão
de lotear e realizar outros negócios no grande terreno adquirido.
Porém as indústrias instaladas na vila, tanto as de grande, quanto as de pequeno porte, tiveram
uma duração temporária. Não havia uma tradição quanto à manutenção do ramo de produção e
também no que diz respeito à direção das famílias que as fundaram. A Fábrica de Confeitos e
Chocolates dos Irmãos Falchi foi adquirida nos primeiros anos da década de 1910, pelo Sr.
Pugliese, que a transformou em tecelagem e a transferiu, logo depois, para uma empresa de
chapéus, a Manufatura Ítalo Brasileira de Chapéus. Esta, por sua vez, foi vendida em 1914,
tornando-se a Manufatura de Chapéus Oriente, que se mudou para um terreno à beira do
córrego da Mooca, tempos depois. Em 1934, os então proprietários da manufatura a venderam
para o grupo industrial Crespi, Capelifício Crespi. A olaria fundada pelos irmãos Falchi e
Seraphim Corso tornou-se propriedade dos Sacoman Frerés em 1903, os quais, posteriormente,
a venderam para o engenheiro Luiz Ignácio de Anhaia Mello, que futura e fugazmente, viria a
ocupar o cargo de prefeito de São Paulo, entre 1930 e 1931, o qual alterou a denominação da
indústria para Companhia Cerâmica de Vila Prudente.

12

Fonte: LEMAD ‐ Laboratório de Ensino e Material Didático, 2012 (vide bibliografia).
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A fábrica dos Falchi impulsionou o desenvolvimento industrial e comercial da região. No início do
século XX, depois da fábrica de chocolates, vieram outras importantes indústrias, como a
Indústria de Louças Zappi e a Fábrica Paulista de Papel e Papelão. De uma região quase
deserta do final do século XIX, a Vila Prudente se transformava em uma grande vila fabril. Com
a implantação dessas indústrias, o sistema de transporte evoluiu através dos ônibus e bondes,
assim como os recursos de lazer.
Entre 1915 e 1929, havia um modesto grupo populacional de origem e escassas povoações em
seu entorno, bem menor quando comparado a bairros vizinhos, como, por exemplo, o do
Ipiranga; já entre 1930 e 1949, percebeu-se uma expansão demográfica que acabou por
configurar o atual bairro. No decorrer deste período, em 1923, Vila Prudente adquiriu autonomia
política, até então subordinada ao distrito do Ipiranga.
Paralelamente ao desenvolvimento dos bairros, vão surgindo também os problemas
característicos das grandes metrópoles, como a formação da Favela de Vila Prudente, em 1940,
composta basicamente por migrantes e trabalhadores da construção civil.

 Bens Tombados - Setor Vila Prudente
Escola Industrial de Vila Alpina
Logradouro: Avenida Professor Luís Inácio Anhaia Melo, s/n.
Coordenadas UTM: coordenada não informada pelo CONDEPHAAT
O referido bem se encontra em processo de tombamento (n. 39.844/00) de acordo com o que
dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426, de 16 de março de1979. Não foi possível ser realizado o
levantamento na área, pois não se obtendo o endereço correto junto ao órgão responsável, não
foi possível a sua localização exata.
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6. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais
A Resolução CONAMA n. 001/86 considera impacto ambiental como, “qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.”
Por se tratar de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em área urbana e específico para a
avaliação das transformações urbanas que deverão ocorrer no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Mooca Vila Carioca, a partir do plano de intervenções e adensamento propostos é
necessário conceituar o ambiente urbano:
“Entendemos como característicos do meio urbano a aglomeração de população e de atividades
humanas, o espaço construído e a natureza profunda modificada pela aglomeração...” “Na
perspectiva urbanística que trata da apropriação e da fruição do espaço urbanizado e construído
organizada pelo processo social, o ambiente é o conjunto de relações dos homens com o
espaço construído e com os remanescentes da natureza que convivem com os homens no
espaço urbanizado” (MOREIRA, 1997 in MAGLIO 2005:44).
De acordo com GUERRA e CUNHA (2009), a cidade precisa ser compreendida como o centro
da vida social e política, ou seja, ela é o centro de decisões político administrativo. “Embora seja
composta de diferentes áreas ou ambientes construídos (áreas residenciais, áreas industriais
etc) e diferentes classes socais, a cidade é totalidade, e suas partes dispõem de movimento
combinado” (SANTOS, 1994 in GUERRA e CUNHA 34: 2009).
A partir dos anos 80 intensificaram-se a utilização do conceito de desenvolvimento sustentável e
a sua aplicação as cidades, isto é, a utilização planejada do meio ambiente urbano visando o
incremento populacional e econômico de forma que este ocorra sem causar pressão ao meio
ambiente físico e a eficiência e a equidade na distribuição dos recursos (GUERRA e CUNHA,
2009).
Para a análise de impactos ambientais em áreas urbanas é preciso analisar os aspectos físicos,
bióticos e sociais de forma integrada, pois nas áreas urbanas caracterizadas por um meio
ambiente antropizado esta relação é mais intrínseca, principalmente em áreas próximas ao
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centro das cidades, como é o caso da área da Operação Urbana Consorciada Mooca Vila
Carioca.

6.1 Metodologia
A metodologia adotada busca identificar de forma sistemática os impactos decorrentes das
diversas ações do empreendimento, potencialmente causadoras de modificações ambientais,
bem como qualificar e quantificar (quando passíveis de mensuração) estes impactos.
Para tanto, deverão ser cumpridas as seguintes principais etapas:
- a definição do rol de fatores e/ou ações geradoras de potenciais impactos ambientais;
- a prévia definição dos atributos de avaliação dos potenciais impactos ambientais;
- a análise, mensuração e avaliação dos potenciais impactos.
Os fatores geradores de impactos observam estreita correspondência com as ações e obras
necessárias ao planejamento, à implantação e posteriormente à operação conjunta das
intervenções propostas dentro do Plano Urbanístico Estratégico e dos Projetos Estratégicos,
consideradas como variáveis integradas, pois por se tratar de um processo de planejamento
estão vinculadas a um processo macro para se atingir a reestruturação da área do perímetro da
Operação Urbana.
Assim, a identificação e a avaliação dos impactos serão realizadas relacionando-se as ações do
empreendimento, nas suas distintas fases, consideradas como geradoras de interferências em
porções territoriais específicas, nos aspectos ambientais diagnosticados, cada um com maior ou
menor grau de vulnerabilidade.
Conhecido o processo potencial de mudança na qualidade ambiental pré-existente, os impactos
serão avaliados segundo um conjunto de atributos, conforme especificados e detalhados
adiante, sendo que todo este conjunto de atributos permitirá classificar a magnitude dos
impactos. Na avaliação dos impactos ainda será possível a mensuração de alguns deles, por
meio de indicadores.
Cabe aqui destacar que, devido a natureza do empreendimento em análise, uma Operação
Urbana Consorciada, as fases do empreendimento foram consideradas:
Fase de Planejamento
Para a fase de planejamento serão avaliadas as ações geradoras de impacto, com ênfase a
população da área diretamente afetada decorrentes da divulgação das intervenções e
empreendimentos relativos à Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila Carioca, antes da sua
efetiva implantação.
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Fase de Implantação
Para a fase de implantação serão analisados os aspectos considerando um horizonte de 30
anos, contados a partir da promulgação da Lei da Operação Urbana Consorciada Mooca – Vila
Carioca.
Fase de Operação
Para a fase de operação serão analisados os aspectos considerando-se a Lei da Operação
Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca aprovada, assim como todas as intervenções do Plano
Urbanístico implantadas.
Por sua vez, na avaliação final (balanço) dos impactos serão destacados os de maior
importância no contexto das áreas de influência do empreendimento projetado, subsidiando as
conclusões sobre as condições pelas quais se poderá garantir a viabilidade ambiental da
implantação da Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca.
Os atributos dos impactos, utilizados para o presente estudo, são:
Natureza
- positivo: impacto cujos efeitos se traduzem em benefícios para melhoria da qualidade
ambiental de um ou mais aspectos ambientais considerados.
- negativo: impacto cujos efeitos se traduzem em prejuízo à qualidade ambiental de um ou mais
aspectos ambientais considerados.
Probabilidade
- Certo: quando se tem certeza que o impacto vai ocorrer.
- Provável: quando não se tem certeza que o impacto vá ocorrer.
Prazo
- Curto prazo: impacto cujo efeito se faz sentir imediatamente após a geração da ação
causadora; fase de implantação – 3 anos.
- Médio prazo: impacto cujo efeito se faz sentir gradativamente após a geração da ação
impactante; início da operação – 3 a 6 anos.
- Longo prazo: impacto cujo efeito se faz sentir decorrido longo tempo após a geração da ação
impactante; na operação – mais de 6 anos.
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Abrangência
- Localizado: impacto cujos efeitos se fazem sentir em local específico como nas imediações ou
no próprio sítio onde se dá a ação.
- Disperso: impacto cujos efeitos se fazem sentir em vários locais.
Forma de Interferência
- Causador: se o empreendimento irá causar impacto novo, que ainda não havia sido constatado
na região de estudo.
- Intensificador: se o empreendimento irá intensificar problemas ambientais já em curso na
região de estudo.
Duração
- Temporário: impacto cujos efeitos se manifestam em um intervalo de tempo limitado e
conhecido, cessando uma vez eliminada a causa da ação impactante.
- Permanente: impacto cujos efeitos se estendem além de um horizonte temporal conhecido,
mesmo cessando a causa geradora da ação impactante.
Magnitude
A magnitude é o atributo que qualifica cada um dos impactos identificados, procurando sintetizar
sua avaliação:
- Alta: impacto que altera significativamente as características de um determinado aspecto
ambiental, podendo comprometer a qualidade do ambiente.
- Média: impacto que altera medianamente um determinado aspecto ambiental podendo
comprometer parcialmente a qualidade do ambiente.
- Baixa: impacto que pouco altera um determinado aspecto ambiental, sendo seus efeitos sobre
a qualidade do ambiente considerados desprezíveis.
Grau de Resolução
O grau de resolução está relacionado à eficácia das medidas de controle sugeridas e a matriz
institucional responsável pela sua implementação. Se a medida é considerada eficaz e depende
somente do empreendedor, a chance de ser implantada com sucesso é muito alta, portanto, o
grau de resolução da medida é alto. Se a medida recomendada é considerada pouco eficaz ou
depende de outros atores (prefeituras, órgãos públicos, ONG’s, parcerias, etc.), o grau de
resolução é baixo. Assim, o grau de resolução de uma medida pode ser: alto, médio ou baixo.
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Relevância
É o atributo final do impacto, ou seja, se considerada os seus demais atributos (natureza,
ocorrência, forma de interferência e duração) associado às medidas para sua mitigação,
prevenção, compensação, controle e monitoramento (grau de resolução). Por exemplo, um
impacto negativo de grande magnitude, cujo grau de resolução da medida de controle é alto,
poderá ser classificado como de média relevância. Assim, um impacto pode ser classificado
como de alta, média ou baixa relevância.
Considerando-se a caracterização do empreendimento e a identificação dos possíveis impactos
no meio ambiente, são propostas medidas mitigadoras / ações de controle ambiental, cuja
adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos de natureza negativa e potencializar
aqueles de natureza positiva. Assim, define-se:
- Medidas Mitigadoras: compreende as ações e atividades propostas cuja finalidade é atenuar
e/ou solucionar impactos. Podem ser divididas em medidas preventivas e corretivas, conforme
exposto a seguir:
• Medidas Preventivas: compreende as ações e atividades propostas cujo fim é agir
antecipadamente evitando a ocorrência de impactos negativos.
• Medidas Corretivas: compreende as ações e atividades propostas com a finalidade de agir de
modo a corrigir uma atividade evitando-se a geração ou os efeitos de impactos negativos.
• Medidas Compensatórias: compreende as ações e atividades propostas para compensar a
ocorrência de impactos negativos que não podem ser evitados.
• Medidas Potencializadoras: compreende as ações e atividades propostas para otimizar /ou
ampliar os efeitos dos impactos positivos.

6.2 Identificação e descrição dos Impactos/ Proposição de Medidas
Mitigadoras ou Compensatórias.
6.2.1 Meio Físico

IMPACTO: “Alteração da qualidade ambiental do solo, águas superficiais e subterrâneas”

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): solos/recursos hídricos.
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 Fator(es) gerador(es)
- Implantação dos canteiros de obras e bota fora;
- Terraplenagens e escavações;
- Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações);
- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos;
- Manutenções corretivas/ operações de abastecimento dos veículos e equipamentos.
 Fase(s) do empreendimento: Implantação
 Descrição do impacto
Atividades antrópicas podem resultar na alteração da qualidade das águas e do solo,
principalmente, devido à introdução nesses meios de substâncias químicas naturalmente
ausentes e que podem acarretar em alteração dos padrões de qualidade estabelecidos pela
legislação em vigor.
Entretanto, é importante ressaltar que, em geral, a contaminação de solos e/ou águas está
diretamente associada a eventos localizados e pontuais, como acidentes e vazamentos em
tanques de armazenamento de combustíveis, atividades de abastecimento de veículos,
disposição inadequada de óleos e graxas, entre outras.
Registra-se que, na região de implantação da OUCMVC o grau de alteração dos cursos d’água
é um processo identificado anteriormente a implantação do empreendimento, seja pela
canalização, seja pela alteração da qualidade físico-química da água pelo aporte de resíduos
sólidos e efluentes não tratados, conforme dados apresentados no item 5.1.9 Recursos Hídricos
Superficiais, assim como são extensas e numerosas as áreas com solos e águas subterrâneas
contaminadas e potencialmente contaminadas pelos usos industriais, conforme informações
disponibilizadas no item 5.1.11 – Áreas Contaminadas/ Passivos Ambientais e analisado a frente
em impacto específico.
Com relação à qualidade física das águas superficiais, de uma forma geral, todos os serviços
típicos de obras civis, previstos de serem executados durante a fase de implantação da
OUCMVC, terão potencial para a geração de material inconsolidado e detritos em geral em
condições de serem aportados aos cursos d’água localizados no entorno das obras projetadas.
Na fase de implantação do Plano Urbanístico Específico (PUE), mais precisamente ao longo da
calha do rio Tamanduateí, ocorrerão serviços típicos de escavação e a substituição do piso atual
para alocação dos 08 canais com finalidade escoamento da drenagem excedente em períodos
de cheia (84.287 m³ de área total destinada a estas estruturas de microdrenagem). Todo o
excedente terroso (oriundos dos cortes do terreno) depositado ao longo do leito maior do rio,
aguardando transporte para disposição final, mesmo que por curto período, poderá contribuir
para o aporte de sedimentos e de resíduos diversos nos corpos d’água locais.
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Da mesma forma, a implantação e operação dos canteiros de obras e das diversas frentes de
serviços ao longo das obras de implantação, assim como os trabalhos específicos de
alargamento dos viários existentes poderão resultar em ações que potencializarão o aporte de
sedimentos aos cursos d’água situados nas proximidades das obras.
Com relação à qualidade química das águas e solo, ainda na fase de implantação haverá a
utilização obrigatória de uma frota de veículos (leves e pesados) e de máquinas e equipamentos
movidos por motores à combustão, passíveis de manutenções corretivas, bem como de
utilização de combustíveis e óleos lubrificantes. Mesmo considerando-se que a manutenção e
abastecimento desses veículos ocorrerão em locais específicos e previamente autorizados,
poderão ocorrer eventuais acidentes / vazamentos com óleo combustível e lubrificantes que, se
atingirem os corpos hídricos locais ou áreas de solos exposto, poderão alterar pontualmente a
qualidade das águas superficiais, subterrâneas (percolação), assim como o solo propriamente
dito.
Paralelo as possíveis ações impactantes mencionadas, vale relembrar que no Diagnóstico dos
Recursos Hídricos Subterrâneos da ADA (item 5.1.10.3) foram apontadas as características
hidrogeológicas dos aquíferos que são identificados no perímetro da OUCMVC e, também, os
principais métodos invasivos que irão consolidar a OUCMVC (escavações em superfície e em
subsuperfície). Disto concluiu-se que a potencial vulnerabilidade à contaminação / poluição dos
recursos hídricos subterrâneos da ADA é tida de forma geral como alta, em especial na porção
central da área projetada para OUCMVC, onde predomina o Sistema Aquífero Sedimentar.
Nessa região a profundidade média do aquífero é da ordem de 10m (Aquífero Quaternário), ou
seja, nesses trechos, não existe uma proteção (cobertura) não saturada natural considerável,
diminuindo a inacessibilidade hidráulica.
Complementarmente, destaca-se a presença de estratos arenosos (alta permeabilidade)
pertencentes aos Aquífero Quaternário, Resende e São Paulo (com predomínio de porosidades
efetivas médias da ordem de 6%) , que facilitam o processo de circulação de água no aquífero
(carga hidráulica), uma vez que funcionam como verdadeiros caminhos preferenciais
permeáveis, fazendo com que o movimento descendente das águas seja estimulado e
consequentemente o aumento da capacidade de mobilidade e persistência do contaminante.
Por último, vale pontuar a possibilidade de movimentação de solo contaminado ( favorecendo a
percolação do poluente), não previamente identificado no decorrer das obras projetadas para
OUCMVC, devido ao histórico de passivos ambientais no recorte espacial ora analisado.
 Classificação:
O impacto descrito é classificado como de natureza negativa, de ocorrência provável, de curtomédio prazo, localizado na ADA, causador e de duração temporária na fase de implantação,
sendo considerado inicialmente como de alta magnitude. Entendendo-se, no entanto, que os
trabalhos previstos serão adotados de medidas de controle, de médio grau de resolução e de
responsabilidade do empreendedor, o impacto pode ser considerado de média relevância.
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 Medidas mitigadoras:
A adoção de medidas preventivas visando evitar ou controlar o carregamento de sedimentos e o
lançamento de detritos em geral nos corpos hídricos locais é de fundamental importância.
Dessa maneira, visando proteger os canais urbanos situados na ADA, devem ser instalados
dispositivos de contenção durante a realização dos serviços e obras necessárias à implantação
do empreendimento, de tal forma evitar o fluxo de sedimentos / detritos em geral para o interior
dos canais.
Além disso, deve-se prever:


Os resíduos originados nos canteiros de obras / frentes de serviços, especialmente
metálicos, devem ser acondicionados em recipientes apropriados, evitando-se a ação
das intempéries, para posteriormente serem ofertados aos serviços de coletas
municipais ou encaminhados a destinos finais, em locais especialmente selecionados;



A formação de depósitos não controlados de resíduos, nas áreas de canteiros ou das
frentes de serviços, deverá ser rigorosamente proibida;



Adequação do cronograma da obra, principalmente nas etapas de desenvolvimento de
serviços de terraplenagem e perfuração, às características climáticas da região,
evitando sua realização durante períodos de maior pluviosidade;



Elaboração de especificações técnicas para contratação e execução das obras de
terraplenagem, com indicação das medidas de proteção ambiental a serem observadas
pelos empreiteiros, devendo as mesmas constar anexas aos contratos;



A frota de veículos / equipamentos utilizados nas frentes de serviços, para execução
das obras, será submetida às manutenções preventivas minimizando, assim, os riscos
de vazamentos;



A frota de veículos / equipamentos será abastecida em locais apropriados que possuam
drenagem superficial e caixas separadoras de água e óleo.

IMPACTO: “Riscos de ocorrências de vibrações induzidas no solo”

 Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): solos
 Fator (es) gerador(es)
- Implantação dos canteiros de obras e bota fora;

8

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG

- Terraplenagens e escavações;
- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à implantação da
OUCMVC;
- Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações);
- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos;
 Fase(s) do empreendimento: Implantação
 Descrição do impacto
A maioria dos problemas que ocorre durante a construção das estruturas civis de grande porte
está relacionada com incertezas associadas às condições intrínsecas do terreno. Portanto,
neste sentido, é fundamental se levar em consideração o risco da ocorrência de acidentes.
No contexto específico da OUCMVC é importante ressaltar que parte majoritária da sua
extensão esta localizada em terrenos baixos, onde predominam as litologias associadas às
coberturas sedimentares cenozóicas (podendo ocorrer sedimentos aluviais). Em alguns trechos
da área de interesse é esperada a ocorrência de solos moles e compressíveis, com baixa
capacidade de suporte, além de um N.A. bastante raso; portanto, caracterizando áreas mais
susceptíveis à ocorrência de problemas geotécnicos. Na fase de implantação do
empreendimento projetam-se, entre outras, as obras e/ou serviços específicos de:




Escavações em superfície (canais inundáveis, áreas de reservação, adequação do
viário, estruturas civis (prédios e adensamento),etc. );
Formação de aterros e compactações do solo;
Sondagens geotécnicas;

Dessa forma, mediante todo o cenário apresentado anteriormente, assume-se no presente
estudo que existirá a possibilidade (mesmo que remota) de eventual ocorrência de problemas
geotécnicos (colapsos pontuais de maciços rochosos e construções civis) na fase de
implantação da OUCMVC, em decorrência direta:




Das condições e características gerais das obras e da operação dos equipamentos
mecânicos que executarão esses diversos serviços; além da eficiência dos suportes
primários e estruturas de sustentação empregadas;
Do fraturamento imposto ao maciço e/ou de estruturas civis construídas(prédio,
residenciais, etc.), provocadas pela vibração induzida no solo, causada por eventuais
detonações e maquinário de alto impacto (betoneiras, dentre outros).

Entretanto, assume-se preliminarmente que as vibrações induzidas no solo serão, de forma
geral, de intensidade perceptível apenas aos receptores situados mais próximos ao canteiro de
obras, com baixo nível de incomodidade em vista das obras pontuais, não concentradas e
majoritariamente superficiais.
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 Classificação:
Esse impacto é classificado como negativo, localizado na ADA, de ocorrência provável, no curto
prazo, intensificado pelo empreendimento e temporário. O impacto é de pequena magnitude e,
mediante a adoção de medidas de controle de alta resolução, foi considerado de baixa
relevância.
 Medidas mitigadoras:
A implementação de mecanismos de controle de geração de vibrações no solo, assim como no
pavimento são medidas que tendem a eliminar tal impacto. Destaca-se, ainda, que dada à
magnitude deste impacto e a área de inserção do Plano Urbanístico Específico, não se justifica a
execução de adicionais programas de monitoramento específicos, na fase de implantação.

IMPACTO: “Alteração no microclima local”.

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): atmosfera
 Fator(es) gerador(es)
- Criação de parques lineares e áreas verdes;
- Criação de áreas de reservação de excedente hídrico (estrutura de macrodrenagem);
- Acréscimo de áreas permeáveis; e
- Alteração do uso e ocupação do solo local.
 Fase(s) do empreendimento: Operação
 Descrição do impacto:
De acordo com Pereira et al. (2002), os microclimas são fenômenos climáticos naturais,
decorrentes de variações locais do padrão do relevo, do dossel de vegetação, do adensamento
florestal, tipo de solo, acúmulo de serapilheira e presença de corpos d’água. Nos ambientes
naturais, esses elementos da paisagem determinam um albedo específico (quantidade de
radiação solar refletida por um corpo ou por uma superfície), do qual também decorrerão certas
variáveis do microclima, como por exemplo, temperatura e umidade relativa do ar.
Com a implantação das intervenções propostas pelo PUE (soluções de macrodrenagem e
microdrenagem, alteração do gabarito das construções e acréscimo de áreas verdes), poderá
ocorrer uma modificação do microclima da ADA, com alterações principalmente da temperatura,
umidade relativa, evaporação, precipitação e regime dos ventos.
Conforme analisado no diagnóstico do meio fisíco, no Item 5.1.1 – Diagnóstico Clima e
Condições Meteorológicas, alguns estudos relativos aos impactos da vegetação sobre
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microclimas urbanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo –
FAU/USP, defendem que em um dia de verão na cidade de São Paulo, a temperatura dentro de
um parque pode ser até dois graus mais baixa do que em um trecho não arborizado em um
cânon urbano (via cercada por edifícios, formando um “u”) ou em uma praça com vegetação. Se
este cânon fosse arborizado, a temperatura do ar poderia diminuir cerca de um grau, mas a
sensação térmica para os pedestres seria de até 12 graus a menos (apesar de a vegetação
provocar uma redução de até 45% da velocidade máxima do vento).
O clima característico de um ecossistema artificial como aquele observado nas imediações do
Baixo Tamanduateí (AID) é definido por uma série de alterações produzidas pelo processo de
urbanização. As principais modificações se resumem na substituição da cobertura natural por
diversos tipos de pavimentação, bem como a inserção de um sistema de drenagem artificial que
permite escoamento rápido das águas pluviais e provoca redução da evaporação e,
consequentemente, da umidade do ar e das superfícies.
Com o exposto, a ampliação da superfície líquida em função da formação área de reservação e
canais de escoamento1, o adensamento urbano verticalizado 2, o acréscimo de áreas verdes 3 e
a diminuição de áreas impermeáveis 4 estão diretamente relacionados à alteração do microclima
local, sendo que:
1

A OUCMVC prevê um volume total disponível para reservação águas superficiais de 326.758
m³ (soluções de microdrenagem). Tal espelho da água, em períodos de cheias, deverá implicar
em um aumento do teor de umidade relativa do ar em função do aumento da evaporação. Vale
ainda destacar que água é conhecidamente com um regulador térmico natural (alto calor
específico).
2

A Operação Urbana ora analisada prevê o incentivo ao adensamento urbano local por meio de
substituição de construções majoritariamente indústrias (antigos galpões) por construções
residenciais verticalizadas. Tal alteração de gabarito prevê o aumento da rugosidade natural do
terreno e alteração da ventilação local.
O aumento da rugosidade do terreno é variável diretamente relacionada à diminuição da
velocidade e incidência de penetração dos ventos na metrópole paulista. Desta forma, áreas de
maior gabarito pontualmente concentradas podem atuar como barreiras da circulação
atmosférica, favorecendo a concentração de poluentes, bem como a ilha de calor ( Transporte
do Vapor d’água).
A verticalização exerce também um efeito de atenuar a temperatura, pois são áreas fortemente
sombreadas com outras de forte absorção e reflexão de luz solar . No seu conjunto, as áreas
verticalizadas parecem se aquecer 1 ou dois graus a menos do que outras áreas planas e de
uso residencial baixo com a mesma proporção de vegetação (TARIFA&ARMANI, 2000),
conforme analisado no Item 5.1.1.3 do diagnóstico do meio físico.
Vale, ainda, pontuar que os telhados escuros, corriqueiro aos antigos galpões industriais,
absorvem maior índice radiação solar do que os telhados comuns a edifícios residenciais, de
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modo que a substituição gradativas destes usos deverá acrescer positivamente ao balanço
enérgico local.
³ O acréscimo de áreas verdes (OUCMVC prevê o acréscimo de 12,51% de áreas verdes no
perímetro da operação urbana) está diretamente relacionado à remoção de parte do monóxido
de carbono e dos particulados emitidos pelo tráfego de veículos, assim como atenuação da
temperatura do ar (evatranspiração e menor refletância).
Neste sentido, cabe observar que gases como dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o
óxido nitroso (N2O), comuns a trechos de grande avenidas (como a avenida Estado, na ADA do
empreendimento), são substâncias que absorvem parte da radiação infra-vermelha emitida pela
superfície terrestre, dificultando seus escape e resfriamento local.
4

A impermeabilização do solo altera o regime hídrico e térmico do mesmo (menor valor de
albedo1), aumentando, consequentemente, a capacidade calorificado e a condutividade térmica.
Desta forma, o aumento de áreas permeáveis tende a contribuir para o equilíbrio do balanço
térmico local e atenuação da ilha de calor.


Classificação:

Este impacto é considerado positivo, localizado, de longo prazo, causado pelo empreendimento
e permanente. Sendo que a probabilidade de ocorrência é certa com alta magnitude e
relevância.


Medidas Potencializadoras:

Os elementos que diferenciam as áreas urbanas uma das outras é a percentagem destinada à
cobertura vegetal por unidade de habitação. A vegetação pode estar em área pública ou privada,
no entanto sua presença efetiva e dispersa demarca áreas de qualidade ambiental satisfatória,
uma vez que atua sobre os elementos climáticos em microclimas urbanos, contribuindo para o
controle da radiação solar, temperatura e umidade do ar, ação dos ventos e da chuva e para
amenizar a poluição atmosférica.
As medidas potencializadoras para este impacto são a implantação de todas as áreas verdes
propostas no PUE, apresentadas no quadro 6.2.1-1 a seguir (e também no CE-OUCMVC-05
Mapa das Áreas Verdes e Equipamentos Sociais) e o regramento proposto no âmbito da
OUCMVC, o qual estabelece as diretrizes para as taxas de áreas verdes e para áreas
permeáveis nos diferentes setores da operação urbana.

1

Razão entre a irradiância eletromagnética refletida e a quantidade incidente
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Quadro 6.2.1-1
Áreas verdes propostas pelo PUE
Tipologia de Área
Verde
Parque
Praça
Praça
Parque Linear
Parque Linear
Praça
Parque Linear
Praça
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Praça associada a
estação/
transposição
Praças
Parque Linear
Parque
Praças
Parque Linear
Praça associada a
estação/
transposição
Praças
Parque Linear
Parque

Setor

Área
(m²)

Abrangência

CP 01 - Eletropaulo
CP 02 – Largo do
Cambuci

Cambuci

108.000

Metropolitana

Cambuci

19.000

Local

CP 03 - Silveira da Mota
CP 04 – Parque Linear da
rua Freire da Silva
CP 05 – Parque Linear
Alberto de Lion
CP 06 – Praça Álvaro
Cardoso de Moura
CP 07 – Parque Linear da
rua Cel. João Dente
CP 08 – Praça Estação
Mooca
CP 09 – Parque Linear
rua Serra de Paracaina
CP 10 – Parque Porto de
Areia
CP 11 – Parque Linear
rua Pres. Almeida Couto

Cambuci

29.000

Distrital

Cambuci

19.000

Local

Cambuci

46.000

Local/Distrital

Mooca

15.000

Local

Mooca

50.000

Distrital

Mooca

41.000

Metropolitana/Local

Mooca

11.000

Local

Mooca

108.000

Metropolitana

Mooca

23.000

Local

CP 12 – Estação São
Carlos

Henry
Ford

110.000

Metropolitana/
Distrital

CP 13 – Conjunto de
Praças Henry Ford Norte
CP 14 – Parque Linear via
de transposição norte
CP 15 – Parque av.
Dianópolis
CP 16 – Conjunto de
Praças Henry Ford Norte
CP 17 – Parque Linear via
Transposição Sul

Henry
Ford
Henry
Ford
Henry
Ford
Henry
Ford
Henry
Ford

102.000

Local

58.000

Distrital

51.000

Distrital

104.000

Local

51.000

Distrital

CP 18 – Praça Estação
Ipiranga

Henry
Ford

88.000

Metropolitana/
Local

CP 19 – Conjunto de
Praças Henry Ford Sul
CP 20 – Parque Linear
rua Dom Marcos Teixeira
CP 21 – Parque da Foz
do Ipiranga

Henry
Ford
Henry
Ford

34.000

Local

18.000

Local

Ipiranga

46.000

Distrital

Identificação

Parque

CP 22 – Parque Heliópolis

Vila
Carioca

97.000

Metropolitana

Praça associada a
estação/
transposição

CP 23 – Praça Estação
Vila Carioca

Vila
Carioca

60.000

Metropolitana/
Local

Parque Linear

CP 24 – Parque Linear
Córrego dos Meninos

Vila
Carioca

49.000

Distrital/
Metropolitana
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IMPACTO: “Eliminação dos pontos de alagamentos inseridos na AID”.

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): solos/recursos hídricos superficiais
 Fator(es) gerador(es):
- Criação de parques lineares e áreas verdes;
- Criação de áreas de reservação de excedente hídrico (estrutura de macrodrenagem);
- Acréscimo de áreas permeáveis;
- Alteração do uso e ocupação do solo local;
- Plano de Desassoreamento e limpeza periódica das galerias dos córregos inseridos na
AID/ADA.
 Fase(s) do empreendimento: Operação
 Descrição do impacto:
As soluções de engenharia contemporâneas têm eliminado a dificuldade natural de ocupação
das planícies fluviais e aluvionares, constatando-se uma ocupação urbana irrestrita e a
impermeabilização quase total das áreas ribeirinhas (maior aporte de águas ao corpo d’água e
escoamento acelerado), a despeito desses terrenos terem sua funcionalidade original cerceada,
de espraiamento das águas nas cheias.
A região que compreende a Área de Influência Direta - AID da Operação Urbana Consorciada
Mooca Vila Carioca está localizada em uma destas “áreas de espraiamentos” do rio
Tamanduateí e afluentes, e, portanto, sofre com constantes processos alagamentos e
inundações, tendo eles sido agravados pelas obras de retificação do leito dos rios e aporte
indevido de resíduos sólidos na calha de drenagem (Assoreamento).
O Item 5.1.8 - Diagnóstico de Dinâmica Superficial do Terreno permite aferir que a retificação
observada no Rio Tamanduateí contribuiu efetivamente para o aumento da vazão das águas, já
que acabou com os meandros naturais do leito, acelerando a correnteza, favorecendo as
enchentes nos pontos de estrangulamento.
Neste cenário, o empreendimento proposto prevê a implantação de parques lineares (área
permeável), 8 canais de escoamento superficial, 05 canais associados a áreas permeáveis
inundáveis e 05 reservatórios associados a áreas permeáveis inundáveis ás margens do Rio
Tamanduateí (ver quadro 6.2.1-1 e CE-OUCMVC-04 Mapa da Rede de Drenagem), bem como a
criação de outras áreas verdes e do Plano de Desassoreamento e limpeza periódica das
galerias dos córregos inseridos na AID/ADA, com o intuito de conter e reduzir os assoreamento
dos córregos.
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Quadro 6.2.1-1
Soluções de drenagem propostas no PUE
Solução

Canal

Identificação

C1

7.475

C2

6.840

C3

6.040

C4

7.266

C5

20.201

C6

18.250

C7

10.860

C8

7.355

Total

Canais associados a áreas permeáveis
inundáveis

84.287
A1

67.371

A2

38.300

A3

34.441

A4

15.890

A5

15.698

Total

Áreas permeáveis inundáveis

Volume
(m3)

171.700
11

11.676

12

14.801

13

27.196

14

9.455

15

7.643

Total

70.771

Total microdrenagem

326.758

Piscinão Guaramiranga
Total macrodrenagem
Volume total disponível de reservação
(microdrenagem+macrodrenagem)

-

850.000
850.000
1.176.758

Consequentemente, as intervenções supracitadas auxiliarão na diminuição das enchentes e
inundações na região, uma vez que contribuem para o escoamento gradativo das águas das
chuvas (as áreas permeáveis desaceleram o escoamento das águas ao fundo de vale – maior
rugosidade do solo - assim como contribuem a alimentação do lençol freático e cobertura
vegetal ao invés do aporte direto a drenagem superficial), assim como desobstruem a calha de
drenagem (aumentando a vazão e capacidade de transporte do rio).
 Classificação:
Este impacto é considerado positivo, localizado, causado pela Operação Urbana, de longo prazo
e permanente se, a gestão dos fatores citados se estabelecerem e for mantido ao longo do
tempo. Sendo considerado certo, de alta magnitude e relevância.
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 Medidas Potencializadoras:
Implantação de todas as intervenções previstas pelo PUE e planejar novos dispositivos de
controle de enchentes nos córregos inseridos na AID e manter sempre em ação o Plano de
Desassoreamento e limpeza periódica das galerias dos córregos inseridos na AID/ADA

IMPACTO: “Poluição e contaminação por resíduos sólidos”

 Componente(s)
subterrâneos)

Ambiental(is)

Afetado(s):

solos/recursos

hídricos

(superficiais

e

 Fator(es) gerador(es):
- Geração dos resíduos sólidos durante a implantação OUCMVC;
 Fase(s) do empreendimento: Implantação
 Descrição do impacto:
Conforme estabelecem a Resolução CONAMA n. 313/02 e a norma ABNT/NBR 10.004:2004, os
resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido, resultantes das atividades
industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas e de serviços ou varrição. Estão
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água ou gerados
em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento em rede pública de esgotos ou corpos d’água
ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia
disponível.
Deve-se ressaltar que procedimentos inadequados de coleta, segregação, armazenamento,
transporte e disposição final de resíduos sólidos industriais podem acarretar riscos à saúde
pública e ao meio ambiente (danos ao solo, ao ar e às águas subterrâneas e superficiais).
A implantação das estruturas urbanas previstas na OUCMVC irá gerar resíduos sólidos de
diversas naturezas e características. Para evitar a alteração da qualidade ambiental em função
da presença de resíduos sólidos no meio, o empreendedor deverá adotar medidas voltadas para
o correto gerenciamento dos resíduos, desde a sua geração até sua disposição final.
Durante o período das obras é prevista a geração de resíduos sólidos domésticos, provenientes
de refeitório, sanitários e áreas administrativas, assim como resíduos de manutenção de
máquinas e equipamentos, bem como resíduos de construção civil.
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Os resíduos de construção civil serão constituídos basicamente por entulhos de alvenaria,
pontaletes de madeira, formas avariadas de madeira, sobras de ferros de construção, entre
outros.
Os resíduos de origem doméstica serão destinados à coleta pública. Resíduos especiais, como
os de saúde, oriundos do posto médico/ambulatório (Canteiro de Obras), obedecerão às normas
específicas de segregação e coleta, conforme a legislação em vigor.
Além dos resíduos supracitados, a construção das áreas de lazer e infraestrutura da OUCMVC
demandará a execução de escavações, a preparação das fundações e a regularização do
terreno por obras de terraplenagem, além da abertura de valas e canaletas voltadas à
implantação de sistema de drenagem, o que irá implicar na movimentação de solo e
consequente geração de seu excedente. O solo a ser removido durante as atividades de preparo
do terreno será utilizado no próprio local como reaterro para nivelamento ou destinados a botaforas devidamente regularizados pelo poder publico municipal (a serem definidos no PBA).
É importante destacar que todos os resíduos gerados na fase de implantação do projeto serão
geridos conforme preconizado no Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras (PGCAO),
que traz as diretrizes a serem cumpridas pelas empreiteiras contratadas para realização das
obras.
 Medidas Mitigadoras:
A minimização deste impacto se dará com a adoção dos procedimentos constantes nas
diretrizes de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, parte integrante do Plano de Gestão e
Controle Ambiental das Obras (PGCAO).
O referido programa estabelece os critérios de gerenciamento dos resíduos para a correta
segregação, coleta, caracterização, classificação, armazenamento, transporte, destinação e
disposição final dos resíduos.
Estas são medidas de caráter preventivo e corretivo cuja responsabilidade de implantação é do
empreendedor.
 Classificação:
O impacto descrito é classificado como de natureza negativa, de ocorrência provável, de curtomédio prazo, localizado na ADA, causador e de duração temporária na fase de implantação,
sendo considerado inicialmente como de média magnitude. Entendendo-se, no entanto, com o
Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras (PGCAO)adotado como medida de controle,
de alto grau de resolução e de responsabilidade do empreendedor, o impacto pode ser
considerado de baixa relevância.
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IMPACTO: “Instalação de novos processos erosivos e Intensificação de processos de dinâmica
superficial”

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): solos e morfologia do terreno.

 Fator(es) gerador(es):
- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à implantação da
OUCMVC;
- Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações);
- Limpeza e terraplanagem do terreno, adequação dos acessos existentes, assentamento
da tubulação de escoamento superficial, implantação de canteiro de obras e outras
infraestruturas auxiliares.
 Fase(s) do empreendimento: Implantação
 Descrição do impacto:
Este impacto está relacionado principalmente à fase de implantação do projeto, associado a
atividades geradoras de movimentação e exposição temporária de solo, tais como: nivelamento
e terraplanagem do terreno, supressão da vegetação, instalação do canteiro de obras, abertura
de vala para assentamento da tubulação, canais de drenagem, dentre outros.
As ações de movimentação e exposição do solo provocam modificações na superfície do terreno
decorrentes da remoção da camada superficial, com consequentes alterações físicas em sua
estrutura, tornando-o vulnerável ao impacto abrasivo dos meios eólico e pluviométrico.
As atividades mencionadas, se não conduzidas de forma adequada, poderão dar início a
processos erosivos. A erosão consiste no processo de “lavagem” da superfície do terreno com
transporte das partículas sólidas do solo. A primeira etapa desse processo é a desagregação
dessas partículas, seja por eventos naturais (ventos, águas, gelo e desgelo), seja pela ação
antrópica (cortes, escavações, supressão de vegetação e aterro). Ao estarem desagregadas do
maciço, as partículas são facilmente carreadas.
No que se refere à suscetibilidade à ocorrência de processos morfodinâmicos na ADA do
empreendimento, de acordo com o diagnóstico (Item 5.1.8), observa-se média suscetibilidade a
erosão laminar (quando a água corre uniformemente pela superfície como um todo,
transportando as partículas sem formar canais definidos) nos patamares e rampas suavemente
escalonadas da ADA (além do leito maior do Tamanduateí, antecessor as colinas terraceadas).
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Destaca-se ainda, no mesmo diagnóstico, as características morfológicas de hiperconcentração
ao logo da calha de drenagem do Rio Tamanduateí e afluentes, contribuindo ao grande aporte
de sedimentos ( produtos da erosão mencionada) e contribuição ao assoreamento (aumento do
grau de turbidez e da carga sedimentar dos rios) .
Vale pontuar que processos de solapamento de margens não foram pautados em vista dos
taludes impermeabilizados dos principais rios locais.
Neste contexto, diversas medidas deverão ser adotadas pelo empreendedor com vistas à
prevenção e minimização do desencadeamento de processos erosivos nos ambientes afetados
pelas obras de implantação do projeto.
 Medidas Mitigadoras:


Execução das atividades de cortes e aterros de acordo com as boas práticas de
engenharia, respeitando-se o projeto elaborado para tais;



Execução de cortes e aterros em períodos de estiagem, de modo a não se expor
material desagregado a chuvas intensas;



Implantação de sistema de drenagem, a fim de assegurar o bom escoamento das
águas;



Colocação de revestimento vegetal nas rampas sujeitas à erosão;



Evitar, sempre que possível, a realização de obras nas áreas sujeitas à erosão durante
o período de chuvas;



Utilização prioritária de equipamentos leves ou mesmo de operação manual nas áreas
mais críticas;



Instalação de bermas, se necessário, transversais às vertentes interferidas, de modo a
reduzir o escoamento superficial das águas pluviais e, consequentemente, a
intensidade de erosões superficiais;



Verificação constante de pontos críticos, promovendo-se a recuperação e o isolamento
da área e evitando-se os efeitos potencializadores da erosão.

Ações corretivas de contenção de superfícies em que se iniciem processos erosivos poderão ser
executadas de forma emergencial. Além disso, no Programa de Controle de Processos Erosivos
estão previstas ações de monitoramento e acompanhamento desse impacto.

19

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG

Essas são medidas preventivas e mitigadoras, com alto grau de eficácia, cuja responsabilidade
de implantação é do empreendedor.
 Classificação:
O impacto descrito é classificado como de natureza negativa, de ocorrência provável, de médio
prazo, localizado na ADA, causador e de duração temporária na fase de implantação, sendo
considerado inicialmente como de média magnitude. Entendendo-se, no entanto, com o
Programa de Controle de Processos Erosivos adotado como medida de controle, de alto grau de
resolução e de responsabilidade do empreendedor, o impacto pode ser considerado de baixa
relevância.

IMPACTO: “Aumento da quantidade de áreas contaminadas identificadas e remediadas”



Componente(s) Ambiental(is)
subterrâneos/atmosfera



Fator(es) gerador(es):

Afetado(s):

solos/recursos

hídricos

superficiais

e

- Desapropriações em geral
- Escavações e atividades que envolvam a movimentação de solo e interferência no
ambiente subterrâneo


Fase(s) do empreendimento: Planejamento, implantação e operação



Descrição do impacto:

Conforme descrito no diagnóstico de áreas contaminadas do presente EIA (item 5.1.11), o
histórico de uso e ocupação do solo no perímetro de implantação da Operação Mooca Vila
Carioca demonstrou que existe um grande número de áreas contaminadas e com potencial e
suspeita de contaminação nas áreas de desapropriação para implantação do empreendimento.
Cada uma dessas áreas terá que ser avaliada em detalhe e gerenciada quanto à possíveis
contaminações, conforme preconiza o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da
CETESB (1999). Sendo assim, estando essas áreas no controle dos órgãos públicos e já
identificadas e mapeadas, facilita-se o processo de aplicação das etapas de gerenciamento de
áreas contaminadas e de fiscalização para que sejam cumpridas.
Este impacto ocorrerá tanto na fase de planejamento, na qual se insere o presente estudo e
quando é identificada a maior parte das áreas contaminadas e com potencial ou suspeita de
contaminação, como nas fases de implantação e operação.
Prevê-se que no planejamento e implantação do empreendimento ocorram a maior parte das
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investigações e medidas de intervenção e remediação necessárias nas áreas contaminadas e
nas que venham se enquadrar como tal, enquanto que durante a fase de operação ainda poderá
haver sistemas de remediação e medidas de intervenção (de engenharia, institucional, etc.) em
atividade.


Classificação:

O impacto descrito é classificado como de natureza positiva, de ocorrência certa, de curto prazo,
localizado nas áreas de desapropriação, de duração permanente, e intensificado pelo
empreendimento. Foi classificado como de alta magnitude, visto que se o gerenciamento de
áreas contaminadas não for bem aplicado pode ser gerado risco à saúde da população nas
áreas desapropriadas e contaminadas. Além disso, as medidas de controle possuem médio grau
de resolução, visto que dependem parcialmente do empreendedor, sendo necessárias parcerias
com especialistas do tema.


Medidas mitigadoras:

A fim de potencializar este impacto, deve-se atender às diretrizes de gerenciamento de áreas
contaminadas definidas pela CETESB em seu Manuel de Áreas Contaminadas e Decisões de
Diretoria, de forma que todas as áreas contaminadas e com potencial ou suspeita de
contaminação inseridas em desapropriação sejam geridas corretamente. Para tanto, é proposto
neste estudo um Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
Devido ao histórico de uso e ocupação da ADA, todos os envolvidos nas obras de implantação
da Operação Urbana Mooca Vila Carioca deverão estar cientes da possibilidade de encontrarem
áreas contaminadas não cadastradas ou identificadas anteriormente como potencial de
contaminação. Os procedimentos a serem tomados nesse caso deverão ser subsidiados pelo
Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras proposto.

IMPACTO: “Alteração na qualidade do ar pela geração de poeira pelas obras”



Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): atmosfera



Fator(es) gerador(es):
- Movimentação de veículos e máquinas;
- serviços de terraplanagem



Fase(s) do empreendimento: Implantação



Descrição do impacto:

Durante a fase de construção do empreendimento, o efeito da obra na qualidade do ar limita-se
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à poeira suspensa, que provêm principalmente de escavações e do movimento de máquinas e
caminhões no local das intervenções previstas no sistema viário.
O componente predominante, nestas condições, é o material particulado, essencialmente a
terra, que é inerte, e portanto não trará problemas de intoxicação à população que receberá
essa carga de pó, havendo apenas a possibilidade de problemas de menor gravidade a pessoas
alérgicas. Além disso, o diâmetro médio dessas partículas é predominantemente grande, o que
reduz bastante a sua agressividade à saúde. A poeira suspensa durante a obra tem um alcance
bastante limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo, dependendo das condições
climáticas.
Além disso, como será utilizado, basicamente, o leito de vias já existentes, as obras de
escavação serão bastante limitadas.
O efeito da emissão do tráfego de veículos de serviço na obra não deverá ter um efeito
mensurável, em relação ao trafego atual das vias e avenidas existentes, sendo portanto
desprezíveis os impactos neste sentido.
Este impacto negativo é minimizado pelo fato desta condição ser temporária e de curta duração,
havendo rapidamente um retorno às condições anteriores, tão logo cessem as atividades de
escavação e movimento de máquinas.


Classificação:

Trata-se de impacto negativo, provável, localizado, reversível, temporário e de pequena
magnitude. Com a adoção da medida mitigadora, o impacto resultante será de baixa relevância.


Medidas mitigadoras:

Recomenda-se, como medida mitigadora, que em períodos de seca, áreas com solo descoberto
sejam mantidas úmidas, diminuindo a suspensão de poeira por ação do vento ou movimentação
de veículos.

IMPACTO: “Alteração nos níveis de ruído pela execução das obras”



Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): atmosfera



Fator(es) gerador(es):
- Movimentação de veículos e máquinas;
- serviços de terraplanagem;
- obras de pavimentação.
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Fase(s) do empreendimento: Implantação



Descrição do impacto:

O ruído de máquinas de escavação, pavimentação, transporte de material e de construção, varia
muito em função da condição de operação das mesmas.
Como valor máximo, pode-se considerar com base em experiências anteriores com
equipamentos similares, que estes equipamentos não emitirão ruído em níveis acima de
90 dB(A), medidos a 7 metros da fonte.
Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, obtém-se o resultado
apresentado no quadro ao lado, que indica o nível sonoro previsto, em função da distância das
obras.
Em áreas mistas com predominância residencial, considera-se como máximo admissível um
ruído de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite, enquanto que nas áreas com vocação
comercial (a maior parte do traçado do corredor) os limites são de 60 e 55 dB(A),
respectivamente para os períodos diurno e noturno. Logo, pelos dados no Quadro 6.2.1-2,
observa-se que até uma distância de 400 m, durante o dia, e 700 m à noite, a operação de
máquinas e equipamentos na obra virá a prejudicar as condições de conforto acústico nas áreas
de predominância residencial e até 400 m à noite e 200 m durante o dia nas áreas de vocação
comercial. Essas distâncias são válidas para condições de campo livre, sem obstáculos como
morros, edificações, etc., representando portanto a máxima distância em que poderá haver
quebra de conforto acústico em áreas ocupadas por residências.
Quadro 6.2.1-2
Níveis de ruídos e distâncias
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Durante o dia, o nível de ruído existente já ultrapassa os padrões legais em praticamente toda a
área de influência, apresentando intensidade tal que o ruído das obras será pouco sensível junto
aos receptores a distâncias da ordem de 50 a 150 m, no período diurno.
Ressalta-se, ainda, que uma parcela substancial da área de influência é, atualmente, de
ocupação industrial, onde o impacto do ruído das obras não deverá ser significativo.
O maior efeito, portanto, será junto aos receptores localizados na primeira quadra junto às
obras, mas apenas em locais com ocupação residencial.
Uma das características da poluição sonora é o seu imediatismo. Da mesma maneira que se
inicia tão logo comecem as atividades ruidosas, também cessa no instante que estas
terminarem. Logo, a reversibilidade do impacto ambiental é total e imediata.


Classificação:

Portanto, trata-se de impacto negativo, provável, localizado, reversível, temporário e de baixa
magnitude. Com a aplicação da medida mitigadora, o impacto do ruído de obras no período
noturno pode ser totalmente controlado, passando a baixa relevância.


Medidas mitigadoras:

Recomenda-se, como medida mitigadora, que sejam evitadas atividades noturnas ruidosas nas
áreas com residências.

IMPACTO: “Alteração da Qualidade do Ar e Ruído pela Alteração de Tráfego na Região”



Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): atmosfera



Fator(es) gerador(es):
- Aumento do tráfego;
- Adensamento população;
- Instalação de novas atividades.



Fase(s) do empreendimento: Operação



Descrição do impacto:

Com a implantação da Operação Urbana, pretende-se uma alteração do tipo de uso do solo na
região e, consequentemente, haverá uma modificação das características de tráfego local.
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O tráfego mais pesado, atualmente existente na área de estudo, está concentrado nas avenidas
do Estado, Juntas Provisórias e trechos iniciais da av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo e av.
Francisco Mesquita. Nestas avenidas, o fluxo predominante de veículos é de passagem, que
não deverá sofrer qualquer alteração com a implantação da operação urbana.
Além do fluxo de passagem, não há um grande polo atrativo de tráfego na região, sendo que
este é disperso por toda a área.
Além das novas vias a serem abertas que, comparativamente com o total da malha viária já
existente, serão pouco representativas, entre as ações previstas na operação urbana, a principal
alteração de tráfego dever-se-á à modificação de tipo de uso de algumas áreas que, ao
passarem de áreas industriais para mistas e residenciais, levarão a um fluxo maior de veículos
leves e, por outro lado, a uma redução significativa do fluxo de caminhões.
Ressalta-se que, considerando o fluxo total de veículos de passagem, este acréscimo de
veículos e modificação de perfil da frota (com mais veículos leves e menos pesados), será
pouco representativo em termos gerais, sendo que os seus efeitos deverão ser, basicamente,
localizados em pontos específicos onde venha a ocorrer a abertura de uma nova rua ou
mudanças mais profundas no sistema viário e tipo de ocupação.
Nas atuais áreas industriais, ao se remover estas atividades e instalando-se núcleos
habitacionais, ocorrerá, por um lado, a eliminação das emissões atmosféricas e sonoras das
indústrias propriamente ditas, bem como dos caminhões de transporte de produtos e matériaprima. Por outro lado, haverá um maior fluxo de veículos leves.
Visto que os caminhões emitem ruído em níveis muito mais elevados que os automóveis, a
retirada de um caminhão equivale, acusticamente, à inclusão de diversos automóveis, sem que
isto implique em alteração de nível sonoro. Portanto, basicamente, nas áreas em que ocorrerá
alteração de tipo de uso, o nível de ruído não deverá se alterar em valores perceptíveis ou, em
alguns casos, poderá até reduzir.
Já a qualidade do ar não pode ser tratada pontualmente, pois a dispersão dos gases poluentes
faz com que a análise deva ser feita em termos regionais. Neste caso, como já discorrido, a
alteração do fluxo geral de veículos deverá ser muito pouco significativa, lembrando que, entre
as importantes avenidas da área de influência, as avenidas do Estado e Juntas Provisórias
colaboram diretamente para a qualidade do ar na região. Portanto, em termos de concentração
de gases poluentes, a implantação da operação urbana não deverá trazer alterações
mensuráveis. O único poluente atmosférico cujo efeito é mais localizado é o material
particulado, que é um poluente característico dos veículos diesel (ônibus e caminhões). Neste
caso, as vias onde o fluxo de ônibus é intenso não deverão ter esta característica alterada. Já
nas áreas industriais, com grande fluxo de caminhões, com a mudança para uso residencial, a
saída destes veículos irá colaborar para a melhoria da qualidade do ar.


Classificação:
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Pode-se considerar, portanto, que o impacto das alterações de tráfego na qualidade do ar e
níveis de ruído na área de influência será não significativo, podendo ser positivo ou negativo
conforme o ponto específico mas, em qualquer dos casos, sempre de magnitude desprezível.


Medidas mitigadoras:

Neste caso, recomenda-se que seja efetuado um cuidadoso planejamento das permissões e
restrições de ocupação na área, sendo que as avenidas, de tráfego mais intenso, deverão ser
destinadas a uso comercial ou institucional, restringindo-se a ocupação residencial ao longo
destas vias. Assim, as áreas residenciais deverão ser instaladas nas áreas distantes destas
vias, sendo que edifícios de apartamentos, com mais de 3 pavimentos, devem ser construídos a
partir da distância mínima de 50 m destas avenidas, evitando-se assim tanto problemas de ruído
quanto de material particulado. Além disso, na faixa lindeira à ferrovia também deve ser
impedida a construção de edifícios altos, evitando-se incômodos de ruído decorrente da
passagem de trens.
Respeitadas estas recomendações, os níveis existentes de qualidade do ar e ruído – embora
elevados a exemplo de toda a RMSP – podem ser considerados adequados para o uso
residencial.

IMPACTO: “Incômodos de ruído na transição de área industrial para residencial”



Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): atmosfera



Fator(es) gerador(es):
- Aumento do tráfego;
- Adensamento população;
- Instalação de novas atividades.



Fase(s) do empreendimento: Operação



Descrição do impacto:

Com a implantação do plano da operação urbana, pretende-se estimular a ocupação residencial
em áreas atualmente de uso exclusivamente residenciais. A exemplo do que se vem
observando em diversas áreas da RMSP com dinâmica urbana similar, a construção de edifícios
residenciais – frequentemente muito altos e em condomínios com vários blocos – ao lado de
indústrias remanescentes no local, têm levado a incontáveis casos, de difícil solução, de
reclamações de ruído pelos novos moradores, que passaram a viver ao lado de indústrias
ruidosas que antes, por não haverem receptores próximos, não estão preparadas para esta
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nova vizinhança.
Sendo assim, antes de se alterar as normas de zoneamento urbano, permitindo a ocupação
residencial ao lado de indústrias, frequentemente antigas e instaladas nos locais há várias
décadas, é imprescindível que se criem antecipadamente normas específicas de construção,
com avaliação acústica adequada incorporada a cada projeto, visando prover na concepção do
empreendimento as condições de isolamento acústico necessárias para a manutenção dos
padrões sonoros recomendáveis nas novas residências.


Classificação:

Trata-se, portanto, de impacto negativo, potencial, pontual, de alta relevância e média a alta
magnitude.


Medidas mitigadoras:

Recomenda-se que seja desenvolvido e implantado um plano de adequação acústica dos novos
empreendimentos na área industrial, inventariando as indústrias ruidosas, junto às quais deverá
ser obrigatório o tratamento acústico prévio na indústria ou, como alternativa, a adequação do
projeto do condomínio residencial de forma a se garantir níveis sonoros adequados.

6.2.2 Meio Biótico

IMPACTO: “Aumento da cobertura vegetal pela implementação de arborização urbana, incluindo
novas áreas verdes”

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): vegetação
 Fator(es) gerador(es):
- Criação de novas áreas verdes: parques, parques lineares, praças;
- Intervenção em áreas verdes existentes;
- Implementação de “eixos” de arborização implantados ao longo do sistema viário.
 Fase(s) do empreendimento: Operação
 Descrição do impacto:
No item 5.2.3.1 do presente EIA é apresentado o diagnóstico ambiental da vegetação e das
áreas verdes dentro do perímetro da ADA da OUCMVC, que é caracterizada basicamente por
arborização urbana incipiente e com baixa riqueza de espécies, tendo maior expressividade nas
áreas verdes representadas por dois parques urbanos, 36 praças, canteiros e áreas ajardinadas
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no interior de terrenos públicos e privados. Apenas no setor da Vila Carioca foi encontrada
vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa em estágio pioneiro de regeneração, com
predominância de espécies invasoras e ruderais.
Tais áreas verdes (públicas e privadas) recobrem atualmente uma área de 10,7% do território da
ADA, além de apresentar IAV (Índice de Áreas Verdes) e PAV (Percentual de Áreas Verdes) de
áreas verdes públicas de livre acesso por setor variando, respectivamente, de 0,53 m²/hab
(Henry Ford) a 4,94 m²/hab (Ipiranga), e 0,18% (Henry Ford) a 5,13% (Ipiranga). Os índices
supracitados, assim como aqueles relativos aos outros setores que compõem o perímetro da
OUCMVC estão apresentados no Quadro 5.2.3.1-3, e as os valores respectivos de áreas base
para os cálculos se encontram na Tabela 5.2.3.1-1.
Com a implantação do Plano Urbanístico Específico (PUE) da OUCMVC, é prevista a criação de
novas áreas verdes públicas, além de ser incentivada a criação de novas áreas verdes privadas
ou de acesso restrito, a partir do consumo dos estoques disponíveis para cada um dos setores
da OUCMVC. Com isso a cobertura total por áreas verdes passará a ser de cerca 12,5% no
cenário projetado para 2040 no interior do perímetro da OUCMVC. O mesmo projeto prevê um
aumento considerável dos IAV para os 05 setores da ADA que hoje apresentam os menores
IAV, além de aumento em todos os setores dos valores de PAV para as áreas verdes públicas
de acesso livre (considerados na seção 5.2.3.1 do EIA com a sigla PAV-2).
O PUE propõe a implantação de 03 categorias de eixos de arborização associadas ao sistema
viário, as quais integram as células do projeto, e contribuem para evidenciar algumas certas
estruturas implantadas e direcionam conexões de acessos, demarcando assim o território
paisagisticamente com a utilização de arborização. Além disso, do ponto de vista ambiental,
estão previstos adensamentos da arborização e estratificação pela implantação de árvores de
diferentes portes, e de diferentes espécies nativas de São Paulo ( selecionadas com base em
listagens oficiais – Portaria SVMA 61/11, SVMA SP 2005), inclusive utilizando-se espécies
higrófilas nos locais associados a corpos d’água ou passíveis de inundação.
Esse aumento quantitativo e qualitativo de arborização urbana, incluindo áreas verdes, tende a
melhorar a qualidade ambiental do local, de forma direta no que tange à vegetação, além de
indiretamente impactar de forma positiva na qualidade do ar, microclima, com a possível atração
de fauna (pelo oferecimento de abrigo e recursos alimentares), proporcionando conforto
ambiental e lazer para a população, entre outros benefícios atribuídos ao verde urbano.
 Classificação:
Este impacto é considerado positivo, localizado, de longo prazo, causado pelo empreendimento
e permanente (se feita a manutenção da cobertura vegetal). Sendo que a probabilidade de
ocorrência é certa com alta magnitude e relevância.
 Medidas Potencializadoras:
O Programa de Implantação e de Monitoramento de Áreas Verdes subsidiará a efetividade das
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futuras implantações de áreas verdes, visto que possibilitará o monitoramento das mesmas,
além dos novos eixos de implantação de arborização viária e intervenções no verde urbano já
existentes.

IMPACTO: “Deposição de particulados sobre as superfícies vegetais”




Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): vegetação
Fator (es) Gerador(es):
- Implantação dos canteiros de obras;
- Terraplenagens;
- Tráfego de veículos pesados;
- Tráfego de veículos leves;
- Movimentação de máquinas e equipamentos.



Fase(s) do Empreendimento: Implantação e Operação



Descrição do Impacto:

A movimentação de terra, materiais e principalmente de veículos que ocorrerá durante as obras
de implantação e operação do empreendimento proporcionarão um revolvimento e emissão de
particulados. O assentamento desses particulados sobre as superfícies das plantas,
principalmente sobre as superfícies fotossintetizantes, as folhas, pode prejudicar as funções
fisiológicas das mesmas.
A poeira depositada sobre as folhas reduz a quantidade de radiação que atinge os pigmentos
fotossintetizantes, reduzindo a taxa fotossintética. Com essa diminuição, as plantas têm seu
metabolismo reduzido e, portanto, sua taxa de crescimento e ganho em biomassa podem ficar
comprometidos. A reprodução também tende a ser prejudicada, pois a produção de flores e
frutos requer alta demanda de recursos; desta forma, o influxo de energia reduzido não permite
que as plantas os produzam.
Uma camada de particulados sobre a superfície foliar também aumenta a temperatura na folha e
impede a transpiração. O aumento de temperatura tende a aumentar o metabolismo, o que é
antagônico à redução requerida pela menor taxa fotossintética, e também tende a aumentar a
transpiração, em oposição ao impedimento causado pelo mesmo pó. A impossibilidade da planta
realizar transpiração pode ter consequências na absorção de água e sais minerais, pois é a
perda de água pela copa a responsável por grande parte da absorção nas raízes.
Serão afetadas as áreas verdes e indivíduos arbóreos isolados próximos de canteiros de obras e
nas áreas de implantação de obras com grande movimentação de terra, em maior ou menor
grau, conforme sua proximidade com a localidade da implantação.
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Posteriormente ao término das obras de implantação da OUCMVC, parte deste impacto cessará,
pois a movimentação de terra será sustada. Porém, os particulados emitidos dos escapamentos
dos veículos que trafegam nas vias locais continuarão. Deste modo, há de se considerar que,
atualmente, as vias onde se pretende implantar o empreendimento em questão possuem um
grande fluxo de veículos, inclusive veículos pesados, como ônibus e caminhões. Assim,
considera-se que após as obras de implantação do empreendimento, a deposição desse
particulado sobre as superfícies vegetais será reduzida à taxa atual.


Classificação:

Considerando que a vegetação identificada na ADA está situada estritamente em área urbana,
com predomínio de indivíduos de porte arbóreo isolados, de espécies nativas e exóticas,
plantadas para fins paisagísticos, esse impacto tem natureza negativa e ocorrência provável.
Estará atuando em maior intensidade em curto prazo na vegetação (fase de implantação), sendo
intensificado pelo empreendimento, pois já ocorre atualmente. Por agir pontualmente sobre
determinado raio a partir da ação do empreendimento, é considerado um impacto localizado.
Tem duração temporária e baixa magnitude, e as medidas mitigadoras apresentam média
resolução. Sua relevância, assim, é baixa.


Medidas Mitigadoras:

A curto prazo é indicada a umectação das localidades onde se pretende implantar as edificações
quando estas não forem asfaltadas, durante a fase de implantação, por meio de um caminhão
pipa, reduzindo os particulados suspensos no ambiente decorrentes do tráfego intenso de
veículos pesados, maquinários e equipamentos.
Em longo prazo, durante a fase de operação, quando o impacto se dará em níveis reduzidos
(equivalente ao atual) quando comparados à fase de implantação, a escolha de espécies
vegetais a serem plantadas, adequadas a essa realidade, levando em consideração as
diferenças fisiológicas e adaptações diversas, poderá evitar a morte ou o mau desenvolvimento
desses indivíduos arbóreos.

IMPACTO: “Remoção de indivíduos arbóreos”



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): vegetação



Fator (es) Gerador(es):
- Obras para a melhoria do sistema de drenagem;
- Obras para a melhoria do sistema viário existente e implantação de novas vias;
- Construção das Habitações de Interesse Social (HIS);
- Incentivo a produção do uso residencial.
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Fase(s) do Empreendimento: Implantação



Descrição do Impacto:

A ampliação do sistema viário existente, a implantação de novas vias e a construção das
habitações de interesse social irão afetar alguns indivíduos arbóreos, sejam dispostos nas
calçadas atuais, sejam nos terrenos onde ocorrerão as intervenções. Essa remoção poderá
resultar na morte dos indivíduos ou na relocação dos mesmos para áreas próximas e, mesmo
neste caso, os espécimes terão uma fase de recuperação perdendo parte de suas folhas,
podendo morrer.


Classificação:

Considerando que a vegetação identificada na ADA está situada estritamente em área urbana,
com presença de espécies exóticas e com baixo valor ecológico apesar de sua grande
importância na geração de conforto ambiental, este é um impacto cuja natureza é negativa, de
ocorrência certa, localizada, reversível e de curto prazo, sendo seus efeitos causados pelo
empreendimento. Tem duração temporária e baixa magnitude, e as medidas mitigadoras
apresentam média resolução. Sua relevância, assim, é baixa.


Medidas Mitigadoras:

Para impedir a perda dos indivíduos arbóreos, deve-se recorrer ao transplante dessas árvores
para áreas adjacentes, com uso de técnicas adequadas. A identificação dos indivíduos que
deverão ser transplantados deverá ser realizada durante a execução do Projeto Executivo de
cada obra e encaminhado à SVMA quando da solicitação da LAP da execução de cada obra.


Medidas Compensatórias:

Como medida compensatória para os indivíduos arbóreos que, necessariamente, terão que ser
removidos, por não suportarem o transplante ou estarem inadequados ao mesmo, deve-se
pensar em um plantio compensatório de espécies que sejam adequadas a arborização urbana,
maximizando os benefícios ecológicos, sociais e econômicos, levando em consideração,
também, a velocidade de crescimento das mesmas e seu ciclo de vida, de modo a garantir um
retorno positivo a curto e longo prazo, sendo priorizado o plantio próximo à região impactada.

IMPACTO: “Risco de ocorrência do afugentamento da avifauna”

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): avifauna.
 Fator(es) Gerador(es):
- Implantação dos canteiros de obras;
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-

Terraplenagens;
Tráfego de veículos pesados e leves;
Movimentação de máquinas e equipamentos;
Obras para a melhoria do sistema de drenagem;
Obras para a melhoria do sistema viário existente e implantação de novas vias;
Implantação de HIS;
Incentivo a produção do uso residencial;
Remoção de indivíduos arbóreos.

 Fase(s) do Empreendimento: Implantação e Operação
 Descrição do Impacto:
De maneira geral, as atividades de implantação da OUCMVC, seja na construção de habitações
ou em obras para a melhoria do sistema viário e de drenagem, deverão implicar em um aumento
do tráfego de veículos e de atividade de maquinários. Isso pode gerar impactos no afastamento
progressivo da avifauna em virtude do ruído gerado. Essas novas fontes de ruídos introduzidas
durante a implantação, poderão causar a fuga e evasão das aves no entorno de cada obra
específica.
Para as aves, os efeitos de redução de densidade são mais marcantes nas áreas mais
próximas, entre 100 e 250 m, nas áreas com tráfego intenso (REIJNEN et al. 1995, REIJNEN et
al. 1996, FORMAN et al. 1998, CANADAY & RIVADENEYRA 2001, PERIS & PESCADOR
2004). Este padrão parece ser geral, independente do habitat estudado, aplicando-se às áreas
urbanas.
Por outro lado, a emissão constante de ruídos, se não exagerada, pode ser compensada pelas
aves residentes na área impactada por mecanismos comportamentais, como vocalizações mais
altas que suplantem o ruído ambiente (BRUM 2004, KATTI & WARREN 2004). É interessante
notar que alguns grupos parecem mostrar grande capacidade de habituação, como garças
nidificando em áreas sujeitas a alta intensidade de ruído (BLACK et al. 1984).
Há também nesse processo, a ocupação de novos ambientes pelas espécies, fenômeno que
pode determinar uma maior competição por recursos entre os indivíduos residentes e os
invasores. Este processo poderá alterar o equilíbrio da comunidade remanescente.
Durante a fase de operação, porém, o impacto deve ocorrer em menor intensidade, sendo que
os níveis de ruídos devem ser equivalentes aos atuais, senão mais baixos, dada a implantação
de novas áreas verdes. Estas novas áreas verdes possibilitarão também o retorno destas aves
afugentadas durante a fase de instalação, constituindo um impacto positivo tratado adiante.
 Medidas Mitigadoras:
Durante a fase de implantação do empreendimento, algumas medidas de controle podem ser
adotadas no sentido de se evitar e minimizar a geração de ruídos. Esses controles estão
descritos abaixo:
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- Adequações dos horários para a realização de determinadas atividades (que possam
provocar ruídos excessivos), durante a implantação;
- Inspeções e manutenções sistemáticas de motores, silenciadores e escapamentos de
máquinas, equipamentos e veículos utilizados durante as obras;
- Para obter maior conhecimento sobre a avifauna local e contribuir para a definição de
ações para mitigar o afugentamento, executar o Programa de Monitoramento da Avifauna.
 Classificação:
Este impacto, nas fases de implantação e operação é classificado como negativo, de ocorrência
provável, cujo efeito se faz sentir no curto prazo na fase de implantação e em longo prazo na
operação, no entanto em intensidade menor. É disperso, uma vez que o deslocamento da
avifauna pode ocorrer em toda a região do entorno, mas apenas intensificado pelo
empreendimento, uma vez que os ruídos de tráfego já ocorrem na zona urbana e na própria
ADA; temporário na implantação e permanente na fase de operação. O impacto é de média
magnitude e as medidas de controle têm bom grau de resolução, além disso, a avifauna
identificada é comum às áreas urbanas, sendo o impacto considerado, portanto, de baixa
relevância.

IMPACTO: “Maior disponibilidade de micro habitats para avifauna urbana”

Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): avifauna


Fator(es) Gerador(es):
- Criação de parques lineares e áreas verdes



Fase(s) do Empreendimento: Operação



Descrição do Impacto:

As ações antrópicas podem resultar, do ponto de vista ecológico, no desenvolvimento de um
ecossistema com características próprias: o ecossistema urbano (GILBERT, 1989; MARZLUFF
& EWING, 2001 apud TORGA, et al. 2006). Uma vez estabelecida, a matriz urbana não permite
mais o retorno da cobertura original, o que altera a composição das comunidades animais e
vegetais (MARZLUFF e EWING, 2001 apud TORGA et al., 2006).
Entretanto, de acordo com diversos autores (HARDER et al., 2006; JORDÃO, 2007; SVMA,
2008; entre outros) é de senso comum de parte da população, que se faz necessária a presença
de áreas verdes em áreas urbanas.
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Dentre os muitos aspectos positivos e serviços ambientais que as áreas verdes propiciam para o
meio urbano, a disponibilidade de habitats para avifauna urbana certamente representa um
destes fatores positivos.
Aves são um dos grupos de fauna mais pesquisados em ambientes urbanos (TURNER, 2003), e
vários estudos mostram que a estrutura desse ambiente pode influenciar a distribuição e a
composição da avifauna (RUSZCZYK et al., 1987; WILLIS & ONIKI, 1987; ARGEL-DEOLIVEIRA, 1995; MATARAZZO-NEUBERGER, 1995; VILLANUEVA & SILVA, 1996 apud
TORGA et al., 2006), sendo que a presença de arborização e de áreas verdes urbanas são
fatores atrativos para a chegada e possível permanência de aves nas cidades (WILLSON, 1974;
DEGRAAF & WENTWORTH, 1986; BLAIR, 1996; MACHADO & LAMAS, 1996; HOSTETLER,
1999; FERNANDEZ-JURICIC, 2000; SAVARD et al., 2000; CLERGEAU et al., 2001; TRAUT &
HOSTETLER, 2004 apud TORGA et al., 2006).
Assim, nestes ambientes profundamente modificados pelo homem, a presença destas áreas,
formando ilhas verdes em meio a um mar de concreto e edificações, representa sítios atrativos
pontuais para a avifauna urbana.
Na região onde se pretende implantar a OUCMVC existem parques e praças que se
caracterizam como fragmentos de vegetação; porém, raramente estão conectados entre si e
com os demais fragmentos do município.
Deste modo, a criação de novas áreas verdes na região (incluindo parques lineares), prevista no
PUE, irá propiciar novos sítios de nidificação e forrageamento para a avifauna urbana local.
Além disso, deve-se ressaltar que, de acordo com o diagnóstico do meio biótico (ver itens
5.2.2.2 Fauna e 5.2.3.2 Fauna), a avifauna presente nas áreas de influência da OUCMVC possui
predominantemente hábitos generalistas, adaptada ao ambiente urbano.
Deste modo, entende-se que a avifauna urbana registrada para a localidade se beneficiará
destas novas áreas verdes e parques lineares.
 Classificação:
Este impacto ocorrerá na área diretamente afetada, na fase de implantação e operação e terá
natureza positiva. O impacto será sentido diretamente na fase de implantação e operação, pois
a Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca prevê a criação de novas áreas verdes,
com duração permanente e, portanto, será irreversível. Tem abrangência localizada, com
ocorrência certa e será sentido em longo prazo, com importância média e magnitude média. O
empreendimento será seu causador. O impacto será de média relevância.


Medidas Potencializadoras:

Para a composição da vegetação destas novas áreas verdes, propõe-se como medida
potencializadora a seleção de espécies de plantas (sejam arbóreas, arbustivas ou herbáceas)
que proporcionem recursos para a avifauna. Recursos estes que compreendem alimentação -
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tanto de forma direta, por meio das sementes, frutos e flores, como de forma indireta, atraindo
insetos, que são por sua vez consumidos pelas aves; mas também locais para abrigo descanso e pernoite – e nidificação.

IMPACTO: “Riscos à saúde pública devido à presença de fauna sinantrópica nociva”

 Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): fauna sinantrópica
 Fator(es) gerador(es):
- Implantação dos canteiros de obras;
- Obras para a melhoria do sistema de drenagem;
- Obras para a melhoria do sistema viário existente e implantação de novas vias;
- Construção das Habitações de Interesse Social;
 Fase(s) do empreendimento: Instalação e Operação
 Descrição do impacto:
Conforme descrito no primeiro capítulo de Caracterização do Empreendimento no PUE da
OUCMVC são propostas alterações de uso e ocupação do solo, assim como obras para a
melhoria dos sistemas de drenagem e viário. Durante estas obras e intervenções poderão ser
criados ambientes ou focos de proliferação de algumas espécies da fauna sinantrópica.
A proliferação destas espécies é ocasionada pelo oferecimento de água, alimento e/ou abrigo, o
que é proporcionado tanto em prédios (vãos, forros de telhado, etc) – sejam industriais,
comerciais ou residenciais – quanto em terrenos baldios e aproveitando-se dos ambientes em
sistemas de coleta de esgoto e drenagem. Podem ser citados como exemplo os roedores,
baratas e outros insetos (moscas e mosquitos), pombos, morcegos, entre outros.
Durante a fase de implantação, nos canteiros de obras relativas à OUCMVC, pode haver
acúmulo de resíduos sólidos, a exemplo de entulhos e alimentos, bem como de locais onde
ocorra o acúmulo de água, favorecendo a proliferação de mosquitos (com destaque para Aedes
aegypti, potencial transmissor da dengue), mas também de moscas, escorpiões, baratas,
pombos e roedores.
A principal preocupação envolvendo a fauna sinantrópica refere-se aos riscos à saúde pública,
especialmente à população do entorno do empreendimento, em casos de proliferação da fauna
sinantrópica nociva – ou seja, das espécies da fauna sinantrópica que interagem de forma
negativa com a população humana (IN n.141/2006) – podendo transmitir doenças ou causar
agravos à saúde do homem ou a outros animais, o que deve ser, portanto, evitado e controlado.
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 Classificação:
Este impacto é considerado negativo, de ocorrência provável, cujo efeito se faz sentir em longo
prazo. É disperso, uma vez que em casos de proliferação (infestação) exemplares da fauna
sinantrópica nociva podem se alastrar para a região do entorno, e intensificado pelo
empreendimento, visto que já ocorre no município de São Paulo. O impacto é permanente, de
baixa magnitude e as medidas de controle têm alto grau de resolução, sendo considerado de
baixa relevância.
 Medidas Mitigadoras:
- Implantar o Programa de Controle de Fauna Sinantrópica.

6.2.3 Meio Socioeconômico

IMPACTO: “Aumento da demanda por serviços públicos e pressão por equipamentos de saúde
e educação”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): população da ADA.



Fator (es) Gerador (es):
- Melhoria da acessibilidade;
- Incentivo ao uso residencial e misto;
- Aumento da densidade demográfica na área.



Fase(s) do Empreendimento: Operação



Descrição do impacto:

Conforme descrito no capítulo da Caracterização do Empreendimento, no item 2.3
Caracterização das intervenções propostas, serão realizadas intervenções ao longo do
perímetro da OUCMVC, vinculadas aos Projetos Estratégicos (PE) e Plano Urbanístico
Específico (PUE), e aos perímetros de transformação e de renovação, visando Para se atingir
este objetivo será incentivado o uso residencial e a melhoria na acessibilidade na área.
O incremento populacional na área não será imediato e nem ocorrerá em uma única etapa,
porém é um processo que deve ser observado com atenção e acompanhado por um
monitoramento da demanda pela utilização de serviços públicos.
Em decorrência do aumento de moradores propostos para a ADA haverá um aumento na
demanda por serviços públicos e a pressão por equipamentos de saúde e educação. É
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importante ressaltar que estes equipamentos já atendem a demanda atual, no entanto são em
número pequeno para atender a demanda futura se observada sua capacidade máxima e o
adensamento proposto em cada um dos setores da OUCMVC conforme os Mapas da
infraestrutura e equipamentos de educação da ADA – MSE-OUCMVC – 05 e Mapas da
infraestrutura e equipamentos de saúde da ADA - MSE-OUCMVC – 09 e no detalhamento do
diagnóstico da Infraestrutura da ADA.
Cabe destacar que, no PUE estão previstos para um cenário inicial para adensamento na
primeira década de implantação da OUCMVC (conforme a presentado no item 2.3.9), a
implantação de equipamentos de saúde e de educação, os quais, estão apresentados no
Quadro 6.2.3-1, a seguir.
Quadro 6.2.3-1
Equipamentos Sociais (demanda da 1° fase – 10 primeiros anos)
Equip.

Cambuci

Educação

1 CEU
1
UBS+AMA

Saúde



Mooca

Pq. Da
Mooca

Henry
Ford
1 CEU
1
UBS+AMA

Ipiranga

Vila
Carioca

Vila
Prudente

1 CEU
1
UBS+AMA

1
UBS+AMA

OUCMVC
3 CEU
5
UBS+AMA

Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, que se faz sentir no longo tempo, de abrangência
localizada, intensificador, temporário, e de média magnitude. Como as medidas mitigatórias são
de alto grau de compensação o impacto é considerado de alto grau de resolução e de média
relevância.


Medidas Mitigadoras:

Como medida mitigadora deverá ser realizada o monitoramento da capacidade de atendimento
para acompanhar a compatibilidade de atendimento conforme o adensamento seja consolidado.
E a implantação dos equipamentos apresentados no quadro 6.2.3-1, apresentado anteriormente,
na primeira década de implantação da OUCMVC, data que passa a ser considerada, após a
aprovação da lei da operação urbana.
Destaca-se ainda que, será necessário o monitoramento constante pelos agentes de saúde das
subprefeituras da Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente, com o objetivo de diagnosticar a
situação de cada um dos equipamentos, identificando-se as potencialidades, as fragilidades, as
necessidades de intervenções e a escala das mesmas. Este material deverá ser encaminhado
para os responsáveis por estes equipamentos que deverão colocar em prática as ações
necessárias e ao mesmo tempo indicar ao Grupo Gestor da OUCMVC a necessidade de
implantação de novos equipamentos no perímetro.
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Com relação aos equipamentos de educação este monitoramento será realizado pela
coordenadoria de educação da região, a qual também poderá comunicar o grupo gestor da
OUCMVC a necessidade de implantação de novos equipamentos no perímetro.
As medidas propostas farão parte de um Programa de Ação Integrada entre a SP-Urbanismo e
as subprefeituras da Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente e darão subsídios para a definição
pelo Grupo Gestor no planejamento das ações e determinação de prioridades.

IMPACTO: “Impacto na conectividade intersetorial”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
- Aumento na demanda de viagens.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

Este impacto está associado à falta de conectividade intersetorial decorrente da intensificação
do efeito de barreira física configurado pela ferrovia (Linha 10 da CPTM) e pelo eixo do rio
Tamanduateí. Esse impacto determinou a proposição de intervenções de ampliação das
travessias sobre o rio e sobre a linha da CPTM. O efeito barreira também ocorre em casos de
vias de grande capacidade sem conectividade transversal e sem dispositivos de transposição.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-2 apresentado a seguir estão apresentadas as ações propostas no PUE para a
mitigação do impacto a conectividade intersetorial (assim como as mesmas encontram-se
espacializadas em CE-OUCMVC-02 Mapa das Ações Integradas).
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Quadro 6.2.3-2
Ações do projeto para mitigação para impacto a conectividade intersetorial
Detalhamento das ações de projeto
Ações de Projeto

Objetivo

Tipologia de Ação

Intervenções

Objetivo
Tipologia de Ação
Intervenções

Objetivo
Tipologia de Ação
Intervenções
Ações integradas

Objetivo

Tipologia de Ação

Intervenções

Código A1
Reestruturação das transposições sobre a ferrovia associadas à
edificações de uso misto e áreas verdes ou espaços livres
públicos, e possibilidade de conexão com as estações de Metrô
e CPTM previstas, além do trem regional Santos-Campinas e
Expresso ABC.
Ligações em desnível sobre a ferrovia
Código A1.1.:
Transposição Estação Mooca, conexão com a linha 10Turquesa da CPTM (futura).
Código A1.2.:
Transposição Estação São Carlos, conexão com a linha 10Turquesa da CPTM e Estação do Metrô linha 6 laranja e
Estação do Trem Regional.
Código A1.3.:
Transposição Estação Ipiranga, conexão com a linha 10Turquesa da CPTM e Estações do Metrô linha -Roxa e linha 15Prata.
Código A1.4.:
Transposição Estação Vila Carioca, conexão com a linha 10Turquesa da CPTM e Estação do Metrô linha 18-Bronze (futura).
Código A2
novos pontos de transposição da ferrovia, e também conexão
entre bairros a leste e a oeste
Implantação de 2 (duas) novas transposições sobre a ferrovia
entre viaduto São Carlos e viaduto Pacheco Chaves
Transposição alinhada com o eixo da Rua Guarda de Honra
Transposição alinhada com o eixo da Rua Leais Paulistanos
Código A5
Reconexão entre os bairros do Cambuci e a parte da Mooca a
oeste da ferrovia, tanto para motorizados quanto não
motorizados
Cruzamento em nível na Av. do Estado
Reconexão das ruas Luis Gama e Dona Ana Neri, com
cruzamento em nível na Av. do Estado
Ação A4
Código A8
Proporcionar um caminho alternativos de conexão entre a Radial
Leste, sentido leste, e a Av. do Estado, sentido ABC como
compensação pela retirada do “tampão”
Implantação de nova conexão entre a Radial Leste, sentido
Leste, e a Av. do Estado, sentido sul (ABC).
Construção de nova alça de descida do Vdto. Leste Oeste junto
à Praça José Luis de Mello Mahlei ligada à Av. Pref. Passos
Continuação pela Av. Otto de Alencar
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Detalhamento das ações de projeto

Ações integradas

Objetivo
Tipologia de Ação

Intervenções

Objetivo
Tipologia de Ação

Intervenções

Abertura de uma via paralela à Rua Silveira da Mota ligando-se
à rua Vicente de Carvalho
Abertura de uma via como prolongamento da Rua Vicente de
Carvalho até a Praça Alberto Lion
Ações A4, A5, A6, e A7
Código A 20
Reestruturação do trecho norte do setor Ipiranga, combinada
com a reestruturação do Vdto. São Carlos
Obras viárias
Conformação do binário de tráfego estrutural a partir das pistas
sentido centro da Av. Teresa Cristina e das pistas sentido bairro
da av. D. Pedro I
Implantação de um boulevar arborizado e com piso uniforme,
conformando uma praça continuam, nos sentidos contrários, ou
seja, junto às pistas sentido bairro da Av. Teresa Cristina e junto
às pistas sentido centro da Av. D. Pedro I. Nestes boulevares
são mantidas vias de circulação de veículos mas apenas com as
larguras mínimas para acessibilidade local, implantadas sobre o
mesmo piso uniforme dos boulevares, sendo a separação feita
através de balizadores.
Implantação de conexões entre os boulevares através das ruas
Lima Barreto, Dr. Ricardo Daunt, Gen. Eugênio de Melo, Pedro
Magalhães e Manuel Faria Correia
Código A30
conexão regional interurbana, e de acesso ao parque proposto
pelo PUE em parte da gleba originalmente ocupada pela
Petrobras
Implantação de nova via
Implantação de nova via de conexão entre Rua Aida e Av. Guido
Aliberti (Av. do Linhão)
Continuação da R. Falcão Lacerda e a R. Michele Príncipe, na
Vila Carioca, paralela à Almirante Delamare, junto à linha de
transmissão de energia elétrica, conectandose a Av. Guido
Aliberti mediante criação de nova ponte sobre o Córrego dos
Meninos

IMPACTO: “Impacto na conectividade em âmbito local”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
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- Aumento na demanda de viagens.


Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

As análises de tráfego identificaram gargalos pontuais cuja solução proposta foi configurada a
partir de conexões viárias específicas e/ou prolongamentos viários, e/ou implantação de binários
viários.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-3 apresentado a seguir estão apresentadas as ações propostas no PUE para a
mitigação do impacto a conectividade em âmbito local (assim como as mesmas encontram-se
espacializadas em CE-OUCMVC-02 Mapa das Ações Integradas).
Quadro 6.2.3-3
Ações do projeto para mitigação para impacto a conectividade em âmbito local.
Detalhamento das ações de projeto

Objetivo

Tipologia de Ação
Intervenções

Objetivo
Tipologia de Ação
Intervenções

Objetivo
Tipologia de Ação

A13
Melhoria da integração dos bairros Glicério, Mooca, Brás,
considerando ainda a nova conexão da R. Luis Gama mediante
passagens em nível na Av. do Estado/canal do Rio
Tamanduateí, conectando os bairros do Cambuci e Mooca
Implantação de passagem em desnível
Implantação de passagem em desnível, subterrânea, sob o
Viaduto Alcântara Machado, para conexão entre as ruas Luis
Gama, do lado da Mooca, e Carneiro Leão, do lado do Brás
A14
mesmo objetivo da ação anterior, permitindo uma melhor
integração entre o Cambuci, Mooca e Brás e o seu
desenvolvimento urbano (Setor Mooca).
Prolongamento viário
Prolongamento da Rua Piratininga, até a R. Ana Neri, no trecho
de uma quadra
A 22
melhor a conexão entre dois eixos regionais (Av.Nazaré até a
Av. Presidente Tancredo Neves), considerando também a
conectividade com o acesso à Rodovia Anchieta
Prolongamento viário
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Detalhamento das ações de projeto
Intervenções
Ações integradas

Objetivo
Tipologia de Ação
Intervenções
Ações integradas

Objetivo
Tipologia de Ação
Intervenções

Objetivo

Tipologia de Ação
Intervenções

Prolongamento da Av.Nazaré até a Av. Presidente Tancredo
Neves
Código A 23
A 23
Segregação do fluxo que desce do Ipiranga em direção à
Rodovia Anchieta daquele que cruza o Sacomã no sentido lesteoeste conectando os bairros entre a Vila Carioca e a Aclimação
Prolongamento viário
Prolongamento, em dois sentidos, da Rua Julia para conexão
das ruas Comandante Taylor e Greenfeld com Av. Gentil de
Moura
Código A 22
A27
constituição de um binário contínuo, eficiente e de uma escala
adequada à conexão entre os bairros Vila Carioca e Ipiranga
Obras viárias, prolongamento viário e ponte
Prolongamento da Rua Lorde Cockrane até a Rua Auriverde
Prolongamento da da Rua General Lecor até a Rua Roberto
Koch
Construção de uma ponte sobre o córrego Moinho Velho na
diretriz da Rua General Lecor
A31
Criar mais conexões internas no setor, onde há predomínio de
grandes glebas, gerando um tecido urbano mais permeável e
possibilitando a conexão com os novos usos e equipamentos
previstos neste setor
Implantação de novas vias
Abertura de 2 (duas) vias entre as avenidas Almirante Delamare
e Pres. Wilson

IMPACTO: “Impacto no Nível de Serviço de Tráfego”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):

- Adensamento populacional e o decorrente aumento na demanda de viagens.


Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:
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O impacto é configurado pela redução da fluidez de tráfego decorrente do aumento das
demandas implicando no aumento das relações Volume/capacidade de tráfego. As soluções
associadas contemplam intervenções para ampliações de capacidade e/ou inserção de novos
links na rede viária e/ou implantação de binários viários.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-4 apresentado a seguir estão apresentadas as ações propostas no PUE para a
mitigação do impacto a Nível de Serviço de Tráfego. (assim como as mesmas encontram-se
espacializadas em CE-OUCMVC-02 Mapa das Ações Integradas).
Quadro 6.2.3-4
Ações do projeto para mitigação para impacto no nível de servidão no tráfego
Detalhamento das ações de projeto
A6
Manter uma via exclusiva para a circulação do Expresso
Objetivo
Tiradentes, em ambos os lados da avenida, sentido centro e
sentido ABC (limite entre os Setores Cambuci e Mooca)
Tipologia de Ação
Ampliação de capacidade
Ampliação da Av. do Estado no trecho da retirada do Tampão,
Intervenções
com abertura de mais uma faixa de rolamento ao lado do Rio
Ações integradas
Ações A4, A5, A7 e A8
A15
ampliação e melhorias de conexão no Viaduto Bresser,
Objetivo
considerado o eixo de principal conexão entre os bairros Mooca
e Brás
Tipologia de Ação
Ampliação de capacidade
Alargamento de trecho da Rua da Mooca, entre a Rua Borges
Intervenções
de Figueiredo e a Rua João Antônio de Oliveira
A26
melhorar o fluxo local e possibilitando o redirecionamento do
Objetivo
fluxo de veículos vindos da Av. Juntas Provisórias (sentido
centro) para a Rua Amadis em direção à Av. do Estado
Tipologia de Ação
Obra viária em dispositivo de conexão
Reconfiguração de nó viário na confluência da Rua Aida com a
Intervenções
Rua do Grito
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IMPACTO: “Aumento da demanda por estacionamento em vias locais”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
- Aumento na demanda de viagens.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

O adensamento ocupacional urbano determina a demanda por estacionamentos e a
conveniência de abertura de vias locais associadas a eixos viários de maior hierarquia, com uma
faixa de estacionamento proporcionando condições favoráveis para a reconfiguração urbana do
entorno imediato de vias de passagem.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como existem medidas mitigatórias de média
resolução este impacto é considerado de alta relevância.


Medidas Mitigadoras:

A medida mitigadora que está sendo utilizada pelo projeto urbanístico da OUCMVC é a redução
de demanda por vagas para estacionamento de automóveis através do estímulo à construção de
modelos residenciais destinados à população que tem preferência à utilização de transporte
público (ônibus, metrô e trem).

IMPACTO: “Aumento na demanda por infraestrutura de transporte não motorizado”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
- Aumento na demanda de viagens.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.
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Descrição do impacto:

O adensamento urbano associado às tendências e às diretrizes de planejamento da PMSP
determinam a necessidade de estruturar uma rede de apoio ao transporte cicloviário e ao
pedestre. Essa demanda determina a proposição de intervenções nos sistema de transportes
coletivos metro-ferroviários com a implantação de dispositivos de suporte a essas modalidades
de transporte assim como a proposição de ciclovias e ciclo rotas.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-5, apresentado a seguir, estão apresentadas as ações propostas no PUE para
a mitigação do impacto a demanda por infraestrutrura de transporte não motorizado.
Quadro 6.2.3-5
Ações do projeto para mitigação para impacto a demanda por infraestrutrura de transporte não
motorizado
Detalhamento das ações de projeto
A 24
melhorias das transposições de pedestre e não motorizados
Objetivo
entre o bairro de Heliópolis e o Setor do Ipiranga na altura da
Estação Sacomã do Metrô
Tipologia de Ação
Melhorias de passeios de pedestres e ciclovia
Melhorias na passarela junto ao Vdto. da Av. Almirante
Delamare, onde está prevista a construção de módulos de
unidades comerciais a serem acoplados à passarela, visando
criar uma dinâmica maior e mais eficiente de usos já existentes
Intervenções
(concentração de comércio informal junto às rampas de acesso
Melhorias no viaduto da Av. Comandante Taylos, onde está
previsto um alargamento suficiente para abrigar um passeio de
pedestres confortável e uma ciclovia.
A43
Objetivo
Instalação de bicicletários nas Estações
Tipologia de Ação
Gestão junto ao Metrô e CPTM
A44
Objetivo
Melhoria do sistema cicloviário
Implantação de paraciclos integrados à rede cicloviária, juntos
Tipologia de Ação
às áreas de parques e praças.
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IMPACTO: “Demanda por terminal de transbordo de cargas”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
- Aumento na demanda de viagens.



Fase(s) do Empreendimento: operação.



Descrição do impacto:

Essa demanda, de âmbito estrutural da rede ferroviária e do sistema de distribuição de cargas
da cidade implica na necessidade de reestruturação da plataforma logística localizada nas
instalações da linha férrea na Vila Carioca.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-6, apresentado a seguir estão apresentadas as ações propostas no PUE para a
mitigação do impacto a demanda por terminal de transbordo de cargas (assim como em CEOUCMVC-02 Mapa das Ações Integradas).
Quadro 6.2.3-6
Ações do projeto para mitigação para impacto a demanda por por terminal de transbordo de
cargas
Detalhamento das ações de projeto
A28
Viabilização da implantação de um terminal de contêineres no
Objetivo
lado leste da ferrovia, pois cria uma importante rota para acesso
e dispersão dos fluxos gerados pelo terminal
Tipologia de Ação
Construção de ponte sobre o Tamanduateí
Implantação de ponte sobre o canal do Tamanduateí
Intervenções
conectando a Rua Guamiranga com a Av. Henry Ford.
A34
reestruturação viária no limite com a OUC MVC e o município de
Objetivo
São Caetano de forma a contribuir com as atividades de
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Detalhamento das ações de projeto
logística a serem incentivadas no Setor Vila Carioca
Tipologia de Ação
Duplicações viárias e construção de pontes
Duplicação da Av. Guido Aliberti desde a R. Alagoas até a Av.
Francisco Mesquita
Duplicação do Complexo Viário Pref. Luis Tortorello
Criação de nova ponte sobre o Rio Tamanduateí na diretriz da
Av. Guido Aliberti
Intervenções
Criação de nova ponte sobre o Rio Tamanduateí na diretriz da
R. Forte de São Bartolomeu
Criação de nova ponte sobre o Córrego dos Meninos na diretriz
da R. Guamiranga
A 37
suporte físico para o desenvolvimento de atividades de logística
Objetivo
no Setor Vila Carioca
Tipologia de Ação
Alargamento e implantação de pontes
Alargamento da ponte sobre o Tamanduateí e sob o Vdto.
Grande São Paulo melhorando a conectividade entre a Rua
Guamiranga e a Av. Henry Ford
Intervenções
Implantação de ponte sobre o canal do Rio Tamanduateí na
diretriz da Rua Patriarca

IMPACTO: “Demandas associadas à requalificação urbanística”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): População da AID e ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Adensamento populacional;
- Requalificação urbanística.



Fase(s) do Empreendimento: operação.



Descrição do impacto:

Algumas medidas associadas à infraestrutura de transporte e mobilidade urbana foram
concebidas no escopo da PUE da OUCMVC como infraestrutura de suporte a ações de
reconfiguração urbanística. Essas medidas estão associadas a implantação de parques lineares,
implantação de dispositivos lineares de drenagem urbana, requalificação de áreas urbanas,
entre outras.
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Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, certo, de médio e longo prazo, de abrangência dispersa,
intensificador, permanente e de alta magnitude. Como as medidas mitigatórias são de alto grau
de resolução o impacto é considerado de média relevância.


Medidas Mitigadoras:

No quadro 6.2.3-7 apresentado a seguir estão apresentadas as ações propostas no PUE para a
mitigação do impacto relacionado as demandas associadas à requalificação urbanística (assim
como em CE-OUCMVC-02 Mapa das Ações Integradas).
Quadro 6.2.3-7
Ações do projeto para mitigação para impacto demandas associadas à requalificação
urbanística.
Detalhamento das ações de projeto
A3
Reestruturação da Avenida do Estado em ambos os lados
Objetivo
mediante a constituição de linhas de amortecimento
Esta ação considera o potencial de renovação dos usos lindeiros
e o conceito de que a abertura de vias locais, com uma faixa de
estacionamento, paralela a uma via de trânsito de passagem,
Tipologia de Ação
permite a transformação dos lotes adjacentes, conformando,
portanto, uma nova frente urbana.
Abertura de vias locais paralelas, com uma faixa de
Intervenções
estacionamento, paralela a uma via de trânsito de passagem
separadas por faixas verdes arborizadas.
A4
Permitir a conexão entre os bairros da Mooca e Cambuci, e a
Objetivo
qualificação da paisagem no trecho norte da Operação,e a
conexão com o Parque Dom Pedro
Destamponamento do canal do rio Tamanduateí em todo o
Tipologia de Ação
trecho tamponado
Intervenções
retirada do “tampão” do canal do rio Tamanduateí
Ações integradas
Ações A5, A6, A7 e A8
A7
Adaptação do sistema Expresso Tiradentes para a nova
Objetivo
configuração urbana no trecho com o rio descoberto
Reestruturação do trecho norte do Expresso Tiradentes e
previsão de novas estações do sistema (limite entre os Setores
Tipologia de Ação
Cambuci e Mooca), como decorrência da retirada do “tampão”
do Tamanduateí
Relocação de estação do Expresso Tiradentes, hoje sobre o
“tampão”, para junto das pontes em nível sobre o Tamanduateí,
nas conexões das ruas Dona Ana Neri e Luis Gama.
Intervenções
Reconstrução das alças do Expresso Tiradentes a partir da
Praça Alberto Lion, e criação de alça de atravessamento do
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Detalhamento das ações de projeto
Expresso Tiradentes para conexão com Pq. Dom Pedro
Ações integradas
Código A4, A5, A6, e A8
A16
Permitir novos acessos no Setor Mooca e o desenvolvimento
urbano de forma a contemplar as ações de mobilidade,
Objetivo
qualificação urbana e ambiental e otimizando uso e ocupação do
solo
Tipologia de Ação
Parcelamento de grandes glebas
Parcelamento de glebas, implantação de sistemas integrados de
Intervenções
drenagem, áreas verdes e de vias locais
A18
Reestruturação física e funcional do perímetro Tamanduateí II
Objetivo
(Setor Henry Ford)
Tipologia de Ação
Abertura de novas vias, canais de drenagem e áreas verdes
Novas vias longitudinais, paralelas à Henry Ford, de conexão
com outros setores, e de vias transversais, com caráter
diferente, de conexão local, interna ao bairro,
Intervenções
Duas conexões de transposição da ferrovia descritas na ação
A2, que permitirão a interligação das ruas Leais Paulistanos e
Guarda de Honra, no Setor Ipiranga, com a Av. Dianópolis e R.
Barão de Monte Santo, no Setor Pq. da Mooca
Ações integradas
Código A2
A19
Objetivo
Reestruturação física e funcional
Parcelamento de gleba com criação de Parque na Av.
Tipologia de Ação
Dianópolis
Criação de duas vias transversais cortando a gleba (para
melhoria da continuidade urbana) e de um parque com enfoque
Intervenções
na drenagem, provisão de equipamentos públicos esportivos e
de lazer.
A40
Objetivo
Reestruturação do trecho central do Setor Vila Carioca
Tipologia de Ação
Conexões e prolongamentos viários
Reconexão da R. Roberto Koch com a R. Canoas
Prolongamento da R. Leopoldo Figueiredo até a R. Antônio
Frederico, permitindo a conexão com a R. Nova Hamburgo
Intervenções
Prolongamento da R. Vemag até a R. Pilões, de forma a
promover a conexão direta com a R. Comandante Taylor, e
implantação de praça no remanescente do trecho a ser
desapropriado.
A41
Objetivo
Implantação de Boulevard
Tipologia de Ação
Duplicação viária
duplicação de um trecho da R.Ibitirama, em trecho entre a Av.
Intervenções
Zelina e a birfucação com a R. Ituverava
A42
Objetivo
Melhoria de mobilidade nas favelas Morro do Pel, Jacaraipe,

49

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG

Detalhamento das ações de projeto
Barão de Rezende, e Vila Prudente. (setores Vila Prudente e
Henry Ford)
Tipologia de Ação
Definição de diretrizes

IMPACTO: “Aumento da demanda de infraestrutura”.


Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): aumento da população na ADA e na
demanda de infraestrutura da ADA.


Fator (es) Gerador(es):
- Incentivo ao uso residencial no perímetro da OUCMVC;
- Melhoria da acessecibilidade no perímetro da OUCMVC.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

Conforme descrito no capítulo da Caracterização do Empreendimento, no item 2.3.
Caracterização das intervenções propostas, o perímetro da OUCMVC deverá ser transformado,
renovado e reestruturado, recebendo melhorias básicas, nova configuração de ambiente urbano,
adequação de uso e adensamento populacional. Estas transformações acarretarão em atração
de novas pessoas, tanto para morar na região, assim como, para trabalhar, resultando em
aumento da demanda de infraestrutura.
Como consequência do incremento da população residente ocorrerá o aumento da demanda por
infraestrutura, como: água, saneamento, energia elétrica e telefonia, de forma que a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (SMDU) já informou as concessionárias de cada um dos serviços a
respeito da proposta de adensamento para o perímetro, foram realizadas também reuniões com
a SABESP para discussão de projetos e ampliação do atendimento na região, os mesmos estão
apresentados no mapa de projetos colocalizados apresentado no primeiro capítulo
Caracterização do Empreendimento.
Conforme dito anteriormente, destaca-se que além do incremento da população residente na
área alguns pontos localizados próximos aos eixos viários estruturais consolidarão o uso para
comércios e serviços provocando uma maior circulação de automóveis e pessoas na área,
caracterizados pelas ações propostas no Polo Produtivo e de Negócios, no perímetro do Projeto
Estratégico Tamanduateí II, no setor Henry Ford e no Polo Logístico, no perímetro denominado
Projeto Estratégico Vila Carioca, no setor de mesmo nome.
O aumento do número de estabelecimentos de usos não residenciais, comércio e serviços
provocará além do aumento na infraestrutura um aumento na população em busca destes
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serviços, provocando aumento na demanda por transportes públicos e no transporte individual e
dessa forma um aumento na demanda na infraestrutura viária.
Com relação a demanda por transportes públicos, conforme apresentado no capítulo de
diagnóstico do meio socioeconômico, item 5.3.13 Sistema Viário, Trânsito e Circulação, a região
apresenta atualmente em funcionamento, uma rede de transporte público, composta por metrô,
trem e ônibus (municipais e intermunicipais), conforme apresentado no Quadro 6.2.3-8, a seguir.
Além da rede instalada e em funcionamento estão previstas conforme apresentado no primeiro
capítulo Caracterização do Empreendimento, no item 2.5 Planos e Projetos Colocalizados, a
implantação de Linha 2 – Verde do Metrô – extensão trecho Vila Prudente – Cidade Tiradentes,
Linha 6 – Laranja do Metrô – extensão trecho São Joaquim - Cidade Lider, Linha 18 – Bronze do
Metrô - construção do trecho Tamanduateí – Ferrazópolis, além da ampliação da Linha 2 Verde,
no trecho Vila Prudente – Dutra.
Quadro 6.2.3-8
Síntese da Oferta de Sistemas de Transporte Coletivo na Área da OUC Mooca – Vila Carioca
Hierarquia

Sistema

Sistemas de transporte
coletivo de hierarquia
estrutural metropolitana

Sistema
metropolitano

ferroviário

Sistema metroviário

Sistema Municipal
Média Capacidade

de

Sistema Metropolitano de
ônibus
Sistema Municipal de
ônibus

Corredor exclusivo de ônibus
de média capacidade

Linhas de ônibus da EMTU
Linhas
de
SPTrans

ônibus

da

Linha/atendimento
(Linha 10 – Turquesa da CPTM)
com três Estações (Tamanduateí,
Ipiranga, e Mooca) na área da
OUC
Linha 2 Verde do Metrô de São
Paulo
com
duas
Estações
(Sacomã e Tamanduateí) na área
da OUC
Expresso Tiradentes, composto
por corredor de ônibus em via
exclusiva elevada com integração
no Terminal Sacomã junto à
Estação Sacomã do Metrô.
36 linhas oferecem atendimento na
área da OUC
135 linhas de ônibus oferecem
atendimento na área da OUC

Com relação ao possível aumento da demanda da infraestrutura viária, parte das ações e
intervenções propostas no âmbito da OUCMVC são viárias, objetivando a melhoria da fluidez do
tráfego na região, tanto de problemas já existentes, anteriores a existência da operação urbana,
assim como, daqueles que possam existir em decorrência do adensamento proposto e do
incentivo aos novos usos.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, provável, de longo prazo, de abrangência localizada,
intensificador, permanente e de baixa magnitude. Como as medidas mitigatórias são de baixo
grau de resolução o impacto é considerado de média relevância.
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Medidas Mitigadoras:

Como medida mitigadora será realizado um estudo prévio para avaliar a infraestrutura existente
e sua capacidade de suporte.
O monitoramento deverá ser realizado pelas subprefeituras da Sé, Mooca, Vila Prudente e
Ipiranga. As medidas propostas farão parte de um Programa de Ação Integrada entre a
SPURBANISMO e as subprefeituras supracitadas e dará subsídios para a definição pelo Grupo
Gestor no planejamento das ações e determinação de prioridades.

IMPACTO: “Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis”.



Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): Dinâmica econômica e população da ADA.



Fator (es) Gerador(es):
- Melhorias no sistema viário;
- Implantação de áreas verdes e;
- Incentivo a produção ao uso residencial.



Fase(s) do Empreendimento: Implantação e Operação.



Descrição do impacto:

Conforme apresentado no item 5.3.12.3, Mercado Imobiliário, de acordo com Ferrari apud Kneib
(2004) os valores do solo urbano são consequência de quatro fatores principais:
1. Lei da oferta e da procura, ressaltando que nas áreas centrais a oferta de terrenos é
quase nula, orientando os preços para alta;
2. Aos custos de urbanização, que compreendem as despesas para provimento de
infraestrutura;
3. Acessibilidade da área, quanto maior a acessibilidade em relação ao mercado de
trabalho, ao centro, as áreas de serviços e institucionais, maiores os valores do terreno;
4. Renda que o terreno pode proporcionar.
Estes quatro fatores apresentados anteriormente interferem diretamente na oscilação dos
preços e, consequentemente na ação do mercado imobiliário na região, de acordo com dados
apresentados no diagnóstico ambiental do meio socioeconômico, indicam que para a ADA da
OUCMVC, existia no ano de 2005, uma área total de terreno ocupada de 2.392.685 m² pelo uso
industrial e que esta ocupação para o ano de 2010 retraiu-se em 163.760 m², ou seja, passou a
ocupar 2.228.925 m² da ADA.
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Ainda de acordo com os dados apresentados no diagnóstico do meio socioeconômico, com
relação ao uso residencial entre o ano 2000 e 2010 houve um incremento de 1,1 milhões de m²
de área construída, representando um acréscimo de 27% para o período, ou seja, havia no ano
2000, 3.884.933 m² de área construída, em 2010 este montante passou a 4.956.961 m². Uma
tendência observada em trabalho de campo, com um número grande de lançamentos
imobiliários residenciais verticais na área compreendida para a ADA.
Para o uso residencial, com exceção do Setor Vila Carioca, que apresentou um decréscimo na
área construída por m², os demais Setores apresentaram crescimento. Merecendo destaque os
Setores Henry Ford e Cambuci, com 71,1% e 40,4% respectivamente para o período entre os
anos 2005 e 2010. Contudo, como demonstrado pela equipe de análise econômica da
OUCMVC, para o Setor Henry Ford este número deve ser relativizado, em face do pequeno
volume de área construída em termos absolutos. O quadro 5.3.12.3-6 elaborado por esta equipe
e apresentado a seguir representa estas informações.
Cabe aqui destacar que , a OUCMVC, por meio das intervenções propostas no PUE propõe
intervenções de diferentes naturezas, como abertura de novas vias para melhorar a
microacessibilidade no perímetro, a melhoria do sistema viário existente, implantação de áreas
verdes (parques, praças e parques lineares), produção de áreas para HIS ou o incentivo de
produção ao uso residencial e a implantação de novos usos para atividades econômicas, como
consequência o perímetro como um todo passará por uma reestruturação que provocará um
incremento na atividade imobiliária na região.
Associada a implantação das intervenções ocorrerá a mescla de usos, processo que já vem
ocorrendo na região. A consolidação deste uso misto resultará em redução de tempo de
deslocamento, o que hoje dentro do município de São Paulo, significa valorização imobiliária,
associada a qualidade de vida. Destaca-se ainda que, pelo fato desta localidade apresentar já
instalada oferta de transporte público e, com previsão de implantação de novas linhas de metrô,
este fator intensifica a atividade imobiliária e a valorização das áreas mais próximas as estações
de metrô.
A utilização dos instrumentos urbanísticos disponibilizados na legislação municipal, como, o
Parcelamento e Edificação Compulsórios, o IPTU progressivo no Tempo e a Desapropriação
com Títulos da Divida Publica, podem ser aplicados como uma maneira de reduzir a
especulação imobiliária na área.


Classificação:

Trata-se de um impacto, considerando o ponto de vista dos proprietários de imóveis e terrenos
da área positivovisto que seus imóveis serão valorizados. A ocorrência deste impacto é certa, de
médio prazo, de abrangência dispersa, intensificado pelo empreendimento, temporário, e de
média magnitude. Sua medida mitigadora é de baixo grau de potencialização, sendo
considerado um impacto de média relevância.
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Por outro lado, sob o ponto de vista dos locatários é um impacto negativo, pois o valor pago
pelos aluguéis irá aumentar, fator este que já vem ocorrendo em decorrência do aumento da
inflação e dos índices utilizados para seus reajustes. A ocorrência deste impacto é certa, de
médio prazo, temporário, disperso, intensificado pelo empreendimento e de média magnitude.
Sua medida de mitigação é de baixo grau de resolução sendo considerado um impacto de alto
grau de relevância.


Medidas Mitigadoras:

Uma forma de amenizar essa dinâmica seria a definição antecipada dos leilões de CEPAC,
definindo a quantidade de estoques de cada leilão, por outro lado, a dinâmica econômica de
valorização dos imóveis seguirá a lógica do mercado e, medidas de intervenção comumente têm
baixo impacto sobre o mesmo.

IMPACTO: “Melhoria da qualidade de vida da população da ADA”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): população da ADA.



Fator (es) Gerador(es):

- Criação de parques lineares, áreas verdes;
- Melhoria das condições de drenagem do perímetro;
- Implantação da ciclovia;
- Reestruturação do sistema viário e melhoria do fluxo;
- Implantação de novos equipamentos sociais;
- Implantação de novas atividades econômicas.


Fase(s) do Empreendimento: Operação.



Descrição do impacto:

Conforme apresentado no primeiro capítulo, caracterização do empreendimento e discutido em
impactos do meio físico (Alteração no microclima local) e meio biótico (Aumento da cobertura
vegetal pela implementação de arborização urbana, incluindo novas áreas verdes ), a
implantação das áreas verdes no perímetro da OUCMVC proporcionará melhora na qualidade
de vida da população, tanto pela possibilidade de criação de novas áreas de lazer, como pelos
aspectos relacionados as funções ambientais das áreas verdes.
A bibliografia disponível a cerca da importância das áreas verdes urbanas para a população
habitante nas grandes metrópoles, entre as quais especificamente para o município de São
Paulo, tem-se Nucci (1999), na qual o autor destaca os seguintes benefícios:


Redução do barulho;
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Interação entre as atividades humanas e o meio ambiente;

Melhoria das condições atmosféricas e sensação térmica;

É componente da organização e composição dos espaços no desenvolvimento
das atividades humanas;

Elemento de valorização visual, ornamental;

Acompanha as calçadas de forma que funciona como um elemento de segurança
para os pedestres;

A psicologia considera que para a saúde da psique humana é necessário o
contato com a natureza.
Registra-se que, a melhoria da qualidade de vida da população será resultado também de outras
intervenções propostas pelo PUE, como a ampliação e melhoria do sistema viário, a otimização
na utilização da oferta de transporte coletivo e dos equipamentos culturais e de lazer alocados
na área, a melhoria das condições de circulação de pedestres, em especial nos locais de grande
concentração de pessoas, a implantação da ciclovia, a implantação de novos equipamentos
sociais e a implantação de estruturas de drenagem.
Com a implantação da intervenções, as melhorias no perímetro serão identificadas
imediatamente e poderão ser aproveitadas tanto, pela população da ADA, como por moradores
de outras regiões de São Paulo, visto que algumas áreas verdes tem abrangência metropolitana
ou distrital, extrapolando, portanto o perímetro da OUCMVC.


Classificação:

Trata-se de um impacto positivo, localizado, de longo prazo, permanente (se feita a manutenção
da cobertura vegetal, da ciclovia e do sistema viário) e causado pelo empreendedor. Sendo que
a probabilidade de ocorrência é certa com alta magnitude e relevância.


Medidas Potencializadoras:

Uma medida capaz de potencializar esse impacto positivo pode ser feita através de ações
educativas feitas pela SP-Urbanismo em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo para
incentivar a população a utilizar mais os espaços públicos, de lazer e culturais no perímetro da
OUCMVC.

IMPACTO: “Incremento de habitação de interesse social e aumento da qualidade de vida da
população de baixa renda”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): população da ADA



Fator (es) Gerador(es):
- Implantação de áreas destinadas a Habitação de Interesse Social – HIS;
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- Aquisição de terrenos em ZEIS.


Fase(s) do Empreendimento: Implantação e operação.



Descrição do impacto:

Conforme apontado no diagnóstico do meio socioeconômico existem na ADA 16 favelas,
conforme apresentado no quadro 6.2.3-9, a seguir, assim como na Figura 5.3.2.2-1
Espacialização das favelas da ADA, presente no diagnóstico do MSE.
Quadro 6.2.3-9
Favelas identificadas na ADA
Nome
Favela
do
Tamanduateí
Ilha das Cobras
Favela
da
Vila
Prudente
Favela Barão de
Resende
Morro do Urubu
Pacheco Chaves/
Estação Ipiranga
Viela Sabesp
Morro do Pel
Jacaraipe
São Faustino
Willin/Córrego dos
meninos
Heliópolis L2
Favela dos Pilões
Viela
Lício
de
Miranda
Favela Paraguai I
Favela Paraguai II

Setor

Propriedade

Área (m²)

Ano de
ocupação

Imóveis

Henry Ford

Pública

8.197,85

2010

400

Henry Ford

Pública

1.968,91

1960

75

Henry Ford

Pública

38.241,40

1955

1.246

Henry Ford

Pública

5.553,48

2000

300

Henry Ford

Pública

5.863,00

1984

SI

Henry Ford

Pública

2.563,59

1993

120

Henry Ford
Vila Prudente
Vila Prudente
Vila Prudente

Particular
Pública
Mista
Mista

4.520,02
1.729,95
10.209,92
1.856,19

SI
1950
1970
1967

50
18
400
40

Vila Carioca

Pública

3.694,52

1981

38

Vila Carioca
Vila Carioca

Mista
SI

7.312,62
SI

2000
SI

600
SI

Vila Carioca

Particular

SI

1960

SI

Vila Carioca
Vila Carioca

Pública
Pública

SI
SI

SI
1992

SI
SI

Fonte: Habisp (2012), CEM (2000) e IBGE (2010). SI = Sem informações.

Para avaliar a possibilidade de atendimento destas áreas em HIS, foi realizado como premissa
de projeto, a identificação das áreas demarcadas pelo PDE como ZEIS 3, porém após análise
destas áreas verificou-se que, apesar da ampla quantidade de áreas delimitadas, a implantação
imediata ou em curto prazo de HIS é limitada. Esta restrição é imposta pela estrutura fundiária
local, caracterizada por pequenos lotes, casas conjugadas, e os lotes maiores estão ocupados
por atividade industrial ativa, impossibilitando uma rápida renovação territorial.
Com o objetivo de promover habitação social e de mercado popular de forma integrada aos
setores da OUCMVC foram elencados terrenos, pela OUCMVC, considerados de rápida
renovação dentro de áreas definidas como ZEIS 3, conforme apresentado no Quadro 6.2.3-10, a
seguir, e também pelo Mapa das Habitações de Interesse Social CE-OUCMVC-07, e que foram
indicados para atendimento a esta demanda.
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Quadro 6.2.3-10
Proposta de HIS por setor da OUCMVC
Áreas para HIS por setor da OUCMVC
2

Área de terreno – ZEIS 3 (m )

24.119,00
2

Setor Cambuci

Área computável máxima CA 4 (m )
Número de unidades habitacionais
População atendida

23.275,00
2

Área computável máxima CA 4 (m )

2.069

População atendida

6.207

Área de terreno – ZEIS 3 (m )

33.964,00
2

Área computável máxima CA 4 (m )

2.264

População atendida

6.793

Área de terreno – ZEIS 3 (m )

59.882,00
2

Área computável máxima CA 4 (m )
Número de unidades habitacionais
População atendida



101.892,00

Número de unidades habitacionais
2

Setor Vila Carioca

93.100,00

Número de unidades habitacionais
2

Setor Henry Ford

2.144
6.432

2

Área de terreno – ZEIS 3 (m )
Setor Mooca

96.476,00

239.528,00
5.323
15.969

Classificação:

Trata-se de um impacto positivo, localizado, de longo prazo, permanente e causado pela
OUCMVC. De probabilidade de ocorrência certa com alta magnitude e relevância.


Medidas Mitigadoras:

Os efeitos positivos deste impacto podem ser potencializados, por meio da implantação de
novas áreas para Habitações de Interesse Social – HIS e priorização da construção das HIS
planejadas.

IMPACTO: “Geração de expectativa, ansiedade e insegurança na população da ADA”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): população da ADA.



Fator(es) Gerador(es):
- Divulgação do empreendimento;
- Audiências públicas e processo de licenciamento ambiental
- Coleta de dados
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- Votação do Projeto de Lei


Fase(s) do Empreendimento: Planejamento



Descrição do impacto:

A implantação das intervenções propostas pelo PUE e o aumento da densidade populacional e
alteração do uso e ocupação do solo no perímetro, são aspectos que resultam em geração de
expectativa, ansiedade e insegurança na população que vive na ADA, principalmente em
relação aos desdobramentos que este adensamento trará para a região.
Outro fator de ansiedade e expectativa é a efetivação das áreas de HIS e a expectativa da
população residentes nas favelas da ADA quanto a possibilidade de ser atendida pelos projetos
de HIS.
Destaca-se ainda a preocupação e a expectativa quanto a possibilidade de desapropriação para
a implantação das intervenções, conforme dados apontados no diagnóstico do meio
socioeconômico e no mapa das Áreas Passíveis de Desapropriação MSE-OUCMVC-19). Como
em empreendimentos da natureza de uma operação urbana, são de longo prazo, dependem de
recursos e do estabelecimento de prioridades definidas pelo grupo gestor, são cenários que se
estendem eaté a definição dos decretos definindo as áreas, a população ficará na expectativa
para saber se sua edificação, seja comércio ou serviço, será desapropriada.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, de probabilidade certa, de curto prazo, com espacialidade
dispersa causado pelo empreendimento e temporário. A magnitude é alta e possui medida
corretiva e compensatória de alto grau de resolução. O grau de relevância é médio.


Medidas Mitigadoras:

A abertura e manutenção de canal de comunicação entre a SP-Urbanismo e a população local
que terá como objetivo a divulgação de cada fase e etapa do empreendimento à população, de
forma simples e didática. Trata-se de uma ação de interesse do próprio empreendedor, na
medida em que pode promover a divulgação dos aspectos positivos de seu empreendimento.
Trata-se de uma medida mitigadora, que possibilitará à população, diretamente ou por meio de
seus representantes, a oportunidade não apenas de ouvir esclarecimentos a respeito do
empreendimento, mas opinar e sugerir formas de adequação da relação entre os moradores da
região e o projeto proposto, caracterizando-se assim como um processo participativo. Deste
modo, espera-se que as expectativas e ansiedades sejam reduzidas e que sejam esclarecidas
as possibilidades de participação ativa das comunidades, na parcela de benefícios e impactos
sociais positivos previstos em decorrência da implantação e operação do empreendimento.
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Os Programas de Comunicação Social e de Negociação do Processo de Desapropriação dos
Imóveis Afetados descrevem as atividades desenvolvidas que visam mitigar e compensar este
impacto ambiental e minimizar a ansiedade e insegurança da população afetada.

IMPACTO: “Aumento da arrecadação tributária”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): dinâmica econômica da AID.



Fator (es) Gerador(es):
- Implantação das intervenções previstas no PUE;
- Alteração do uso e ocupação do solo e instalações de novas atividades econômicas.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

Para a implantação das diversas intervenções propostas no Plano Urbanístico Especifico (PUE),
estão previstos investimentos sobre os quais incidirá o pagamento de uma série de impostos
direta ou indiretamente.
Primeiramente cabe aqui destacar que, entre os impostos recolhidos diretamente pela(s)
empresa(s) responsável (is) pela execução da obra, destacam-se o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a Contribuição para Financiamento de Seguridade
Social (COFINS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Imposto Sobre Serviço (ISS) e
contribuições sindicais.
Cabe aqui destacar também que, entre as intervenções propostas, algumas tem como objetivo o
desenvolvimento de atividades de uso não residencial, em decorrência do incentivo a instalação
de novas atividades econômicas ou mesmo a ampliação de algumas já instaladas no perímetro
(ADA) e AID, principalmente em função da consolidação da Vila Carioca como um polo logístico
e da porção norte do perímetro como um polo de entreterimento, conforme descrito no primeiro
capítulo da caracterização do empreendimento.
Infere-se que, o incremento de uso comercial e de serviços, ao longo do tempo, poderá
aumentar a arrecadação de parte dos impostos supracitados.
Registra-se que, a maioria dos impostos diretos é de origem federal e estadual, devendo ter
reflexo apenas de forma indireta no município de São Paulo. Entretanto, a movimentação e o
repasse de parte desses recursos e, principalmente, a sub-contratação de outras empresas e/ou
serviços deverá desencadear uma nova rede de arrecadações que se refletirá em um aumento
da arrecadação dos impostos municipais, especialmente o Imposto Sobre Serviço (ISS).
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Conforme apresentado no primeiro capítulo de caracterização do empreendimento,
especificamente no item 1 Objeto do Licenciamento: promover a diversidade funcional da área,
bem como incentivos às atividades terciárias relacionadas com os setores de eventos, cultura,
lazer e entreterimento; promover o uso otimizado, intensivo e equilibrado do uso do solo para
fins residenciais e não residenciais, compatível com as redes e com as características da região
considerando o paradigma da cidade compacta; promover mecanismos que viabilizem o efetivo
adensamento populacional previsto; prever a instalação de atividades de comércio e serviços de
âmbito local para atendimento da população residente prevista; promover a mistura de usos de
forma a que se desenvolvam na região atividades durante o dia, à noite e aos fins de semana;
organizar e otimizar as atividades econômicas já existentes no território, adequadas a
urbanização proposta, com destaque para a sua distribuição espacial, às tipologias construtivas
e à harmonização com os demais usos e espaços; e atrair novas atividades econômicas
potencializando vocações já existentes, e estabelecer novas atividades, especialmente
atividades relacionadas a eventos e ao lazer e entreterimento de caráter regional e/ou
metropolitano.
Para se alcançar a estes objetivos e metas estabelecidas pela OUCMVC, as intervenções
propostas pelo PUE acarretaram em nova configuração da área, onde as grandes glebas
poderão ser parcelados em áreas menores e ou ainda poderão ser utilizados para a construção
de diversas habitações em um mesmo lote, como condomínios. Este processo terá como
resultado direto um incremento na arrecadação do IPTU, por exemplo, a substituição de uma
antiga área utilizada por uma indústria por um edifício comercial ou residencial, onde um único
contribuinte será substituído por diversos.


Classificação:

Este impacto é positivo, de ocorrência certa, longo prazo de duração e com localização dispersa.
O impacto é causado pelo empreendimento e parcialmente permanente. A magnitude do
impacto é média; com medida de baixo grau potencialização, o grau de relevância do mesmo é
médio.


Medidas Potencializadoras:

O aumento da arrecadação tributária é um impacto positivo para o município, e diferentemente
dos recursos obtidos com a venda de CEPACs, que só podem ser aplicados dentro da área do
perímetro, esses recursos podem ser aplicados em todo o município, sendo portanto a
distribuição adequada destes recursos uma medida potencializadora deste impacto.
A divulgação prévia do acontecimento dos leilões de CEPACs, procurando maximizar os
investimentos em cada estoque, também é uma forma de potencializar estes benefícios, uma
vez que sobre estes valores incidirão impostos.
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IMPACTO: “Geração de empregos”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): dinâmica econômica da AID



Fator(es) Gerador(es):
- Melhoria do sistema de drenagem;
- Melhoria do sistema viário existente e implantação de novas vias;
- Construção das Habitações de Interesse Social;
- Incentivo a produção do uso residencial.



Fase(s) do Empreendimento: implantação e operação.



Descrição do impacto:

No período de implantação e operação das obras da OUCMVC serão criados novos postos de
trabalho referentes aos projetos das intervenções propostas, construção civil e obras de
engenharia.
Os postos de trabalho poderão ser disponibilizados pela iniciativa privada como pelo poder
público.
Também serão gerados empregos de forma indireta, em função das atividades econômicas
desenvolvidas e ampliadas, na ADA e AID, em função da maior circulação de trabalhadores e
consumidores, principalmente em função da consolidação da Vila Carioca como um polo
logístico e da porção norte do perímetro como um polo de entreterimento, conforme descrito no
capítulo um da caracterização do empreendimento.


Classificação:

O impacto, da fase de implantação, é positivo, de ocorrência certa e médio prazo de duração. A
espacialidade deste impacto é dispersa, causado pelo empreendimento e temporário. A
magnitude é média, possui medidas potencializadoras de baixo grau de resolução e o grau de
relevância é médio.


Medidas Mitigadoras:

As ações de comunicação aos moradores da AID, a serem realizadas pelo Programa de
Comunicação Social, visam divulgar a abertura destes postos de trabalho e os procedimentos e
requisitos necessários para participação no processo seletivo (documentos, comprovação de
experiência anterior, locais de cadastramento e outras informações).
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IMPACTO: “Perda de imóveis residenciais e comerciais/ prestadores de serviços nas áreas
passíveis de desapropriação”


Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): população residente nos imóveis afetados /
proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços afetados


Fator(es) Gerador(es):
- Implantação de melhorias no sistema viário local;
- Implantação de áreas verdes;
- Implantação de estruturas do sistema de drenagem e
- Processo de desapropriação dos imóveis.



Fase(s) do Empreendimento: Implantação



Descrição do impacto:

Para a implantação das intervenções previstas no Plano Urbanístico Específico será necessário
a desapropriação de imóveis residenciais e comerciais.
Conforme apresentado no diagnóstico do meio socioeconômico, especificamente no item 5.3.15
Áreas Passíveis de Desapropriação, existem 215 blocos de áreas passiveis de desapropriação
para a implantação das intervenções previstas no PUE, necessárias para a consolidação de
novas vias necessárias para a conexão intraurbana no perímetro, implantação de parques e
outras áreas verdes, alargamento do sistema viário existente, implantação de Habitação de
Interesse Social (HIS) e estruturas de drenagem, conforme especializados no Mapa das Áreas
Passíveis de Desapropriação MSE-OUCMVC-19.
Conforme pode-se observar ao longo do diagnóstico do item 5.3.15 Áreas Passíveis de
Desapropriação, parte do diagnóstico do meio socioeconômico, e ao observar a espacialização
no mapa apresentado, estes blocos de acordo com a natureza da intervenção se configuram de
diferentes formas e consequentemente áreas distintas.
Desta forma, entende-se que este impacto não terá a mesma relevância em todas as áreas de
desapropriação, sendo mais intenso nas áreas com maior densidade de ocupação, sobretudo de
residências. Por outro lado, os impactos em áreas sem edificações possuirão menor relevância.
Desta forma, os moradores que hoje habitam esses imóveis estarão sujeitos aos
desdobramentos negativos do processo de desapropriação. Tais como, perdas de qualidade de
vida, ocasionada pelo afastamento das atividades do cotidiano (trabalho, escola e família),
podendo ocorrer perdas econômicas e de saúde psicológica, sobretudo para idosos residentes
por muito tempo na mesma residência.
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Critelli, 2005, considera que, “a casa de um homem é não apenas o lugar de que ele tem a
chave, mas o elemento que marca qual o lugar que ele ocupa na cidade (no bairro, no
condomínio). A moradia de um homem referenda seu pertencimento à cidade e sua cidadania e,
portanto, os direitos e deveres que ali lhe competem”. Esta explanação justifica o porque é tão
complicado mudar de casa. Visto que não se trata apenas de mudar de domicílio. O alcance é
muito maior e implica até a readaptação de hábitos e projetos de vida.
Por outro lado com relação a desapropriação de imóveis de usos não residenciais, ou seja, os
estabelecimentos econômicos, os mesmos terão suas atividades comprometidas, haja vista que
não poderão usufruir do mesmo local onde estão consagradas suas atividades, as quais se
destacam as empresas de segurança, transportadora e logística.
Conforme o diagnóstico ambiental apresentado anteriormente (Áreas Passíveis de
Desapropriação), os trabalhos de avaliação do padrão das edificações foram realizados de
acordo com a norma ABNT (NBR-14.653/2) e do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia (2006). Nesta fase de elaboração do EIA-RIMA, a avaliação se deu na
escala de Blocos de Desapropriação e não de imóveis individuais.
Após a definição integral das áreas que devem ser desapropriadas, e também na fase de
detalhamento e execução dos Programas Ambientais, será imprescindível avaliar esses imóveis
individualmente, considerando sempre os aspectos normativos de perícia de imóveis que regem
o instituto da desapropriação no Brasil.
No Item Áreas Passíveis de Desapropriação estão definidas as terminologias para a
classificação dos padrões das edificações encontrados e diagnosticadas neste EIA, as quais
estão transcritas a frente. Destaca-se que optou-se por diagnosticar os blocos de desapropriação, a
partir das Zonas de Características Homogêneas estabelecidas pelo IBAPE (2011). Tratam-se de 11
zonas divididas em quatro grupos específicos de imóveis, os quais abarcam características comuns
observadas nas áreas urbanas do Estado de São Paulo. Desta forma, o quadro a seguir apresenta as
terminologias para a classificação dos padrões das edificações encontrados.
Quadro 6.2.3-10
Zonas Características Homogêneas – IBAPE (2005)
GRUPO
Grupo I
Zonas de Uso Predominante
Residencial e Ocupação
Horizontal

ZONA
Residencial Horizontal de Padrão Popular
Residencial Horizontal de Padrão Médio
Residencial Horizontal de Padrão Alto

Grupo II
Prédios de Apartamentos de Padrão Popular
Zonas de Uso Residencial ou
Comercial e Ocupação Vertical
Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio
(Zonas de Incorporação)
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GRUPO

ZONA
Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Alto

Comércio ou Serviços de Padrão Popular
Grupo III
Zonas de Uso Comercial
Comércio ou Serviços de Padrão Médio
ou de Serviços com Ocupação
Predominantemente Horizontal
Comércio ou Serviços de Padrão Alto

Grupo IV
Zonas de Uso Industrial ou de
Armazéns

Indústrias

Galpões

Fonte: Estudo de fatores de homogeneização de terrenos urbanos (IBAPE, 2005).

Somada a estas zonas, inseriram-se duas outras classes identificadas na ADA, as quais não
encontram correspondência com a metodologia proposta pelo IBAPE (áreas desocupadas e
áreas de ocupação incipiente). Na sequência apresenta-se uma breve caracterização dos
tipos de ocupação diagnosticados.
 Caracterização das classes:


Residencial Horizontal de Padrão Popular: Encontradas em regiões periféricas ou de
ocupações irregulares, dotadas de pouca infraestrutura urbana, alta densidade de
ocupação e concentração de famílias de baixa renda. Os lotes possuem dimensões
reduzidas, em torno de 125m², e as edificações predominantes são de padrão proletário,
geralmente associadas à autoconstrução e no uso mínimo de materiais de acabamento.



Residencial Horizontal de Padrão Médio: Zona cuja característica é de ocupação
horizontal, com predominância de casas 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.



Prédios de Apartamentos de Padrão Popular: Encontrados em diversas regiões,
dotadas de infraestrutura básica e com concentração de população de baixa renda.
Apresentam vocação para ocupação de prédios de apartamentos de padrão popular,
geralmente sem elevadores, até quatro andares.



Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio: Dotados de
infraestrutura completa com concentração de população de renda média. De acordo com
a proposta do IBAPE (2011), é necessário “verificar a vocação legal e a predominância
de ocupação” para caracterizar este tipo uso.
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Comércio ou Serviços de Padrão Popular: Podem ser identificadas em regiões
periféricas ou de população de baixa renda, onde é constatada a concentração de
comércio ou prestação de serviços populares. As edificações seguem o padrão
econômico das residenciais de padrão popular, ou seja, caracteriza-se pela presença de
edificações térreas ou com um pavimento, construídas obedecendo à estrutura
convencional e sem preocupação com a funcionalidade ou estilo arquitetônico. A
edificação pode apresentar destinações diversas, tais como salões, oficinas ou lojas,
sendo o acesso aos andares superiores, quando há, feitos por meio de escadas e
corredores estreitos, geralmente sem portaria. As fachadas não possuem tratamento
arquitetônico, normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, combinadas com
caixilhos do tipo econômico, fabricados com material de qualidade inferior.



Comércio ou Serviços 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 prémoldada 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.



Áreas Industriais: São zonas cuja vocação é geralmente definida pelas legislações
estaduais e municipais, com restrições de uso específicas e com ocupação
predominantemente industrial. Segundo o IBAPE estas áreas apresentam tamanho
médio de 5.000 m² por lote. Apresenta arquitetura simples, pequena área construída e pé
direito com acima dos 4 metros. A cobertura possui estrutura metálica ou de madeira e
telhas de zinco ou amianto sem forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos
especiais, pisos cimentados e as fachadas são normalmente pintadas a látex sobre
emboço ou reboco.



Áreas de Galpões: São identificadas pela presença de armazéns ou galpões, sem
características industriais, podendo ser encontradas em regiões cerealistas ou de
comércio. Apresentam áreas médias de 500m² por unidade e estão localizadas próximas
as vias de grande circulação. Geralmente estão ligadas à atividade logística, comércio de
autopeças, oficinas ou serralherias.



Ocupação Incipiente: imóveis com baixo aproveitamento do terreno e pequena área
construída, utilizados principalmente para estacionamento de veículos e lava rápido, bem
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como se constituindo de áreas subutilizadas, aparentemente abandonadas e/ou sem uso
atual.


Áreas Desocupadas: áreas sem edificações, classificadas como terreno vago, podendo
ser ocupadas por campo antrópico, ou por indivíduos arbóreos isolados.

A seguir são apresentados alguns exemplos de áreas passiveis de desapropriação para
descrição e melhor análise deste impacto ambiental.
De acordo com os dados apresentados no diagnóstico ambiental, o bloco de desapropriação 71
consiste em instalações comerciais voltadas a comercialização de móveis para escritório e
materiais diversos. Destaca-se que, embora o local seja representado por um galpão, decidiu-se
de sua classificação por comércio ou serviço de padrão médio, uma vez, que além do galpão
atingirá área de manobra e estacionamento do mesmo.
O bloco 21 refere-se a faixa da quadra que abrange a entrada da estação Ipiranga da Linha 10
Turquesa do CPTM na esquina da avenida Presidente Wilson com a rua dos Patriotas, a área
possui 1.484m² e no local estão previstas obras de drenagem, vias e parque linear.
O diagnóstico ambiental também identificou o bloco 214, o qual corresponde a uma faixa de
galpão industrial entre a avenida Henry Ford e rua João Padilha, que possui 1.447m² e é
caracterizado atualmente pelo o uso industrial do local, a desapropriação será necessária para a
implantação de obras viárias.
Outro exemplo de desapropriação é o Bloco 164 que está localizado na região central da ADA,
inserido na porção sul do Setor Parque da Mooca, perfazendo, com os imóveis ali inseridos,
área de desapropriação prevista de 1.008m². Trata-se de um bloco que possui diferentes
edificações voltadas a dois usos específicos, o primeiro se refere a comércio ou serviço de
padrão médio e popular; o segundo, habitação residencial horizontal de padrão popular, situada
no pavimento superior de uma das edificações comerciais ali existentes; algumas áreas,
aparentemente comerciais encontram-se desativadas.
Os estabelecimentos comerciais e de serviços situados neste bloco se referem a comércios
desativados, ótica, lanchonete e o cartório da 257ª zona eleitoral, que embora não seja um
estabelecimento comercial, para efeito de padronização de edificações, enquadrou-se nesta
categoria.
Por outro lado, o bloco 202, localizado na avenida Presidente Wilson apresenta 1.078m² e a
intervenção proposta prevê implantação de área verde no local, destaca-se que atualmente esta
área não esta ocupada.
Algumas desapropriações impactarão parcialmente os imóveis, ou seja, apenas uma parte dos
terrenos será efetivamente desapropriada. No entanto, dependendo do uso deste imóvel e do
tamanho do lote, essa desapropriação impedirá a continuidade das atividades desempenhadas,
seja quando o uso for comercial/prestadores de serviços ou residencial.
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Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, provável em função da necessidade de aprovação junto ao
Poder Legislativo, de curto prazo, localizado, causado pelo empreendimento e permanente. A
magnitude é grande, porém suas medidas mitigadoras e compensatórias apresentam alto grau
de resolução e, portanto, o grau de relevância é médio.


Medidas Mitigadoras:

Conforme mencionado anteriormente, na fase de elaboração do EIA a avaliação dos padrões de
construção e ocupação foi realizada na escala de Blocos de Desapropriação (formado por um
conjunto de imóveis). Caso o empreendimento obtenha a Licença Prévia e os projetos de
engenharia avancem a ponto de definir as áreas desapropriação, deverão ser executadas
medidas de avaliação individual dos imóveis, sendo imprescindíveis tomar essas medidas para
continuidade da Operação Urbana. Tais medidas devem seguir as recomendações de
PINHEIRO, 2008:11, apresentadas a seguir:
O procedimento para a desapropriação inicia-se com a declaração expropriatória, formalizada
por lei ou decreto de efeitos concretos. Compete a qualquer das pessoas políticas (entes da
federação) este aviso prévio. Deve-se observar os prazos decadenciais para a declaração, que
são de 5 anos em se tratando de desapropriação por utilidade pública.
A administração poderá alegar urgência, e, em tal caso, requer a imissão provisória da posse,
desde que o faça no prazo de 120 dias, depositando o valor ofertado. Tratando-se de imóvel
residencial urbano, deverá realizar-se avaliação prévia, em consonância com o que dispõe o
Decreto-Lei 1075/70.
As áreas passíveis de desapropriação da Operação Urbana poderão vir se tornar áreas de
desapropriação por utilidade pública, preponderando em relação ao direito de propriedade
privada, neste caso justificada pela implantação de um projeto urbanístico e melhorias no
sistema viário.
As desapropriações por utilidade pública são fundamentadas por diversas normas jurídicas entre
às quais se destacam o Art. 5º (Inciso XXIV) e o Art. 182º da Constituição Federal de 1988, e
também o Decreto-lei Nº 3.365 de 21 de junho de 1941. Sendo assim, as medidas de mitigação
deverão estar alinhadas a estas normas (incluindo também o Decreto-Lei 1075/70), bem como
aos instrumentos normativos do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 14.653/2).
No processo de relocação compulsória serão realizados procedimentos que visam assegurar o
ressarcimento do expropriado e por consequência a execução das obras. Serão realizados
laudos de avaliação, levantamento e cadastramento do terreno e imóvel, benfeitorias e
caracterização da população diretamente afetada. Também serão identificadas as situações
especiais (idosos, pessoas portadoras de deficiência, entre outros), dando assistência social e
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psicológica no acompanhamento do processo de relocação compulsória. Farão parte do
processo os seguintes procedimentos:

Os imóveis serão avaliados individualmente para fins do ajuizamento de ação de
desapropriação, segundo metodologia técnica respaldada nos instrumentos normativos
reconhecidos pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e pela
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

Serão celebrados acordos com os expropriados, condicionados à homologação
judicial e à entrega imediata do bem livre e desembaraçado de coisas e pessoas, calculando o
valor, para fins do acordo, até o limite da avaliação técnica da SMDU, atualizado até a data da
negociação, permitindo o prosseguimento do feito até o final da decisão judicial.
Desta forma, caberá ao Programa de Negociação do Processo de Desapropriação dos Imóveis
Afetados, auxiliar todo o processo de desapropriação dos imóveis contidos nas áreas
identificadas no Item 5.3.15.1, tendo como premissas as medidas mitigadoras citadas ao longo
deste impacto.

IMPACTO: “Alteração da paisagem na ADA”.


Componente(s) Ambiental(is) Afetado(s): diferentes modalidades do ocupação do
solo, visando a reocupação do perimetro, skyline (diferentes gabaritos) e população da ADA.


Fator (es) Gerador(es):
- Implantação de canais de drenagem;
- Implantação de áreas verdes (praças e parques);
- Implantação de arborização viária;
- Implantação de ciclovias;
- Implantação de melhorias no sistema viário;
- Adensamento proposto e incentivo a produção do uso residencial;
- Perímetros de adensamento.



Fase(s) do Empreendimento: Implantação e Operação.



Descrição do impacto:

Conforme descrito no primeiro capítulo, Caracterização do Empreendimento, foram definidos
dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca áreas onde
ocorrerão mudanças estruturais, denominadas de Perimetro de transformação e áreas que
receberão pequenas melhorias localizadas, chamadas de perímetro de renovação.
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Pelo exposto, infere-se que as porções territoriais definidas como Perímetro de Transformação
são locais em que o território que deve passar por um processo estrutural de mudança,
recebendo uma concentração maior de intervenções da OUCMVC. As ações são substanciais
em todos os eixos estruturais: mobilidade, drenagem, áreas verdes, uso e ocupação do solo e
ambiente urbano. Portanto, trata-se do local onde ocorrerá a maior alteração da paisagem da
ADA.
Entre estes locais identifica-se o perímetro próximo à ferrovia como o de maior potencial e
oportunidade de transformação, área hoje caracterizada pela ocupação por grandes terrenos
subaproveitados ou em processo de transformação, onde está prevista a concentração intensa
de infraestrutura de mobilidade de carácter metropolitano.
Destaca-se ainda que, a Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca, tem ainda como
premissa a implantação de novas áreas verdes e a maior distribuição da arborização urbana,
alterando assim aspectos da paisagem urbana da ADA, principalmente no Setor Henry Ford,
caracterizado por uma ocupação histórica e estrutura urbana marcados pela presença do uso
industrial.


Classificação:

Durante a fase de implantação este impacto é negativo, de ocorrência certa, curto prazo de
duração, localizado e causado pelo empreendimento. É um impacto temporário e de média
magnitude. Para a etapa de implantação não existe medida para mitigação, portanto é
classificado como de média relevância. Destaca-se aqui que, a fase de implantação considerase o período em que as intervenções no sistema viário, a implantação das áreas verdes públicas
e a implantação das ciclovias estão sendo executadas, assim como o parcelamento das grande
glebas existentes e obras de drenagem, de forma que alguns trechos do perímetro da OUCMVC
estarão em obras, canteiros de obras podem ser implantados e tapumes podem ser colocados
em algumas localidades, alterando a paisagem local de forma negativa.
Ao contrário, na fase de operação é um impacto positivo, de ocorrência certa, longo prazo de
duração, localizado, permanente, causado pelo empreendimento e de média magnitude. Neste
caso aplicam-se medidas de potencialização e o grau de relevância é médio. Considera-se
como fase de operação o momento em que todas as intervenções propostas dentro do Plano
Urbanístico Especifico já estejam implantadas, ou seja, áreas verdes implantadas, melhorias no
sistema viário executadas, ciclovias implantadas e o novo parcelamento e ocupação das glebas
do Carrefour, Ambev e Comgás consolidados. A implantação do Plano Urbanístico Específico irá
resultar em uma nova configuração da área.


Medidas Potencializadoras:

Uma forma de potencializar o impacto positivo da fase de operação, ou seja, após a implantação
das intervenções do Plano Urbanístico Específico, é o incentivo às alterações propostas e a
divulgação das melhorias de qualidade de vida na área, por meio do Programa de Comunicação
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Social. As melhorias na qualidade de vida podem ser demonstradas através do incremento de
áreas verdes, da implantação da ciclovia e das melhorias no sistema viário.

IMPACTO: “Remobilização, soterramento e destruição parcial ou total de sítios arqueológicos”.



Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): sítios arqueológicos.



Fator (es) Gerador(es):
- Implantação das intervenções propostas pelo PUE;
- Demolição de imóveis passiveis de desapropriação;
- Movimentação de terra.



Fase(s) do Empreendimento: Implantação.



Descrição do impacto:

A interferência física em terrenos, poderá provocar a remobilização e/ou destruição de possíveis
vestígios e estruturas arqueológicas existentes na superfície ou no interior de solos ou
sedimentos. Considerando que o estudo e a interpretação de sítios arqueológicos dependem da
integridade dos vestígios e da sua contextualização espacial e temporal, caso uma intervenção
seja feita num sítio arqueológico o impacto será de grande relevância.
As maiores perturbações são decorrentes dos processos de escavação, transporte,
remobilização de terras, áreas de empréstimo, entre outras obras, que alteram a disposição dos
indícios arqueológicos inseridos na matriz sedimentar, destruindo seu contexto. A movimentação
de máquinas e pessoal também irá promover o revolvimento e a compactação das camadas
superficiais do solo, perturbando significativamente a integridade dos vestígios culturais. Da
mesma forma, o soterramento ou recobrimento de bens arqueológicos por despejo de terras,
aterros, nivelamentos, bota-foras entre outros, poderá provocar sobrecarga em peças
arqueológicas frágeis (como vasilhames cerâmicos, por exemplo) ou a perda de informações
sobre a existência de indícios, dificultando ou impossibilitando estudos futuros. A movimentação
de máquinas e pessoal também promove a compactação e o soterramento das camadas
superficiais do solo passíveis de conterem vestígios.


Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência provável, pois no estudo de prospecção não
foram identificados sítios arqueológicos, de curto prazo, localizado, causado pelo
empreendimento e permanente. A magnitude é grande, suas medidas mitigadoras e
compensatórias apresentam alto grau de resolução e o grau de relevância médio.


Medidas Mitigadoras:
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Programa de Prospecção Arqueológica Intensiva, objetivando o levantamento sistemático de
bens histórico-arqueológicos que possam vir a ser danificados pelas obras, incluindo prospecção
sistemática subsuperficial de terrenos, tanto os públicos como os privados. Conforme portaria
IPHAN 230/2002, este programa deverá ser iniciado durante a fase para obtenção da Licença de
Implantação (LI) do empreendimento.
Programa de Monitoramento Arqueológico, objetivando prevenir a destruição ou
descaracterização de bens não identificados anteriormente, com o acompanhamento constante
de obras que interfiram na estratigrafia das áreas definidas pelo Programa de Prospecção
Arqueológica Intensiva. Conforme portaria IPHAN 230/2002, este programa deverá ser iniciado
durante a fase para obtenção da Licença de Operação (LO) do empreendimento.
Programa de Resgate Arqueológico, objetivando o resgate científico de bens históricoarqueológicos na área diretamente afetada - ADA pelo empreendimento, onde não há
possibilidade de preservação dos remanescentes identificados junto ao Programa de
Prospecção Arqueológica Intensiva. Conforme portaria IPHAN 230/2002, este programa deverá
ser iniciado durante a fase para obtenção da Licença de Operação (LO) do empreendimento.

IMPACTO: “Risco de interferência no patrimônio histórico tombado, não tombado e em processo
de tombamento”.


Componente(s) Ambiental (is) Afetado(s): Patrimônio histórico tombado, não tombado
e em processo de tombamento.


Fator (es) Gerador(es):

- Melhoria do sistema de drenagem;
- Melhoria do sistema viário existente e implantação de novas vias;
- Construção das Habitações de Interesse Social;
- Incentivo a produção do uso residencial.


Fase(s) do Empreendimento: Planejamento, implantação e operação.



Descrição do impacto:

Toda e qualquer interferência física que possa ocorrer nos edifícios históricos, ocasionada direta
ou indiretamente pela Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca, poderá provocar a
descaracterização e/ou a sua destruição. Este impacto pode ser de grande relevância, de
acordo com sua significância histórica e cultural.
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Classificação:

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência provável, de curto prazo, localizado, causado
pelo empreendimento e temporário. A magnitude é grande, suas medidas mitigadoras e
compensatórias apresentam alto grau de resolução e o grau de relevância é médio.


Medidas Mitigadoras:

Monitoramento junto aos órgãos municipais de patrimônio, objetivando que o estudo realizado
durante a etapa deste diagnóstico ambiental do meio socioeconômico referente a temática
patrimônio histórico, englobando os bens tombados, em processo de tombamento e aqueles
indicados de interesse para preservação, seja utilizado para controle das intervenções em áreas
próximas a estes bens, de forma que as regras determinadas em cada envoltória sejam
respeitadas.
Programa de Educação Patrimonial, nos termos da Portaria IPHAN 230/2002, visando à difusão
e a valorização do acervo cultural do país, e considerando-se os diferentes segmentos da
sociedade. A Educação Patrimonial é um instrumento que permite o diálogo, a geração de
conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades de seu patrimônio,
refletindo em fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens,
assim como o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Também a educação
patrimonial possibilita a restituição de sentido aos testemunhos materiais que se relacionam
diretamente à história da cidade, provocando a reapropriação desses bens o que levaria a
construção de uma memória, restituindo para os membros da sociedade em questão, o sentido
de sua existência sociohistórica, e, portanto, de sua identidade. Favoreceria deste modo, a
implantação de futuros programas de proteção, conservação e uso, tendo por base princípios de
gestão compartilhada entre órgãos municipais e a sociedade civil.
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8. Monitoramentto Ambiental
Neste capítulo são apresentad
a
os os prog ramas amb
bientais pro
opostos parra mitigar, compensar
c
ou poten
ncializar oss impactos
s ambienta
ais identificados para os meioos físico, biótico e
socioecon
nômico. Trrata-se de uma impo
ortante eta
apa que pe
ermite o aacompanha
amento da
implantaçção das inte
ervenções e o monito ramento do
os impactos
s causadoss e, permite
e ajustes e
melhoriass ambientaiss.

o Físico
8.1 Meio
8.1.1

Prrograma de
e Gerenciam
mento de Árreas Contam
minadas

 Ju
ustificativa
A partir do levantamento das árreas contam
minadas e com
c
potenc
cial ou susppeita de con
ntaminação
a Operação Urbana Consorciada Mooca Vila Carioca,
inseridos na área diiretamente afetada da
ado no diagnóstico am
mbiental do
o meio físico no item
m 5.1.11, fooi possível verificar a
apresenta
necessida
ade de dessapropriações para a iimplantação
o das interv
venções a serem realizadas em
áreas que
e possuem
m algum tipo
o de poten cial contam
minador, devido princippalmente ao histórico
industrial do uso do solo
s
na área de estudo
o.
Sendo asssim, o pressente progra
ama é de fu
undamentall importância, a fim de apontar as
s principais
diretrizes para o ge
erenciamentto destas á
áreas com potencial ou
o suspeitaa de contam
minação e
também já contaminadas, utiliza
ando-se co mo referênc
cia a metod
dologia apliccada pela Companhia
C
Ambienta
al do Estado
o de São Pa
aulo (CETE SB).
apresentad
Os Quad
dros 5.1.11.2-1 a 5.1.11.2-3,
5
dos no ite
em 5.1.11..2, listam as áreas
contamina
adas e com
m potencial ou suspeita
a de contam
minação que
e são interfeerentes com
m as obras
previstas no PUE, conforme o Cadastro
o de Áreas
s Contamin
nadas de C
CETESB (2
2011) e a
Secretaria
a do Verd
de e do Meio
M
Amb iente (2012). Para essas
e
áreaas será proposto
p
o
gerenciam
mento ambiiental futuro
o.

 Ob
bjetivos
O desenvvolvimento de
d um Prog
grama de G erenciamen
nto de Área
as Contaminnadas, no contexto
c
da
implantaçção da OUCMVC, é conduzido
c
ccom o obje
etivo de ide
entificar e eeliminar ou
u reduzir a
níveis ace
eitáveis os riscos pote
enciais para
a a saúde humana
h
e para
p
o meioo ambiente que sejam
resultado da exposiçção a substâ
âncias provvenientes da
as áreas co
ontaminadass.
Ainda den
ntro do con
ntexto da op
peração urb
bana, o gerrenciamento
o de áreas contaminad
das aplicase às árreas contaminadas e com pote
encial ou suspeita de contaminnação em locais de
interferên
ncia direta do
d empreen
ndimento, n
nas quais deve
d
ser ad
dotado um conjunto de medidas
que asse
egurem o co
onhecimentto das cara
acterísticas dessas áre
eas e dos iimpactos decorrentes
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da contam
minação, prroporcionan
ndo os instrrumentos necessários à tomada dde decisão quanto às
formas de
e intervençã
ão mais ade
equadas.

 Prrincipais Atividades
Com o prrincipal obje
etivo de otim
mizar os reccursos técn
nicos e econ
nômicos, a metodologia ora aqui
utilizada para o ge
erenciamen
nto das árreas contaminadas e potencialm
mente con
ntaminadas
inseridas no perímettro da Operração Urba
ana Mooca Vila Carioca deverá seer realizada
a por meio
de uma e
estratégia constituída por etapa s sequenciais, conforrme preconnizada no Manual
M
de
Gerenciamento de Áreas
Á
Conta
aminadas d a CETESB, 1999, ass
sim a inform
mação obtida em cada
apa posterrior. Essas informaçõees visam subsidiar
etapa é a base para a execu
ução da eta
s
a
definição do plane
ejamento e da impla
antação de
e medidas de remeediação, de
e controle
institucion
nal, de enge
enharia ou emergencia
ais.
A Figura 8.1.1-1 mostra
m
o fluxograma das etapas das atividades a sserem reallizadas no
gerenciam
mento de áreas co
ontaminada
as presente
es na área diretam
mente afettada pelo
empreend
dimento.
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Fontte: CETESB, 19
999

Figura 8.1
1.1-1 – Fluxxograma da
as Etapas de
e Gerenciamento de Áreas
Á
Contaaminadas
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Dessa ma
aneira, o atual programa deverá dar continuidade ao processo
p
d e gerenciamento das
áreas con
ntaminadass cadastrada
as na CETE
ESB, a parttir das respe
ectivas etappas que cada uma se
insere, co
onforme o fluxograma acima.
a
No Quad
dro 8.1.1-1 abaixo é apresentado
a
o o gerenc
ciamento am
mbiental futturo propos
sto para o
grupo dass áreas enq
quadradas nas classess “Contaminada”, “Sus
speita de C
Contaminaçã
ão”, “Baixo
Potencial de Conta
aminação”, “Médio P
Potencial de
d Contam
minação” e “Alto Pottencial de
Contamin
nação”.
Quadro 8
8.1.1-1
Gerenciamento Amb
biental Futuro proposto
o para as Árreas Contam
minadas e C
Com Potenc
cial ou
Suspeita de Contam
minação inse
eridas em D
Desapropriação.
Classific
cação da Árrea

Gere
enciamento Proposto

Contaminada

Tanto para as área
as cadastrad
das na lista da CETESB ((2011) quantto na da
SVMA
A (2012), devverão ser con
nsultados os processos aabertos nesses dois
órgãos
s ambientaiss referentes a cada área, a fim de darr continuidad
de ao
gerenc
ciamento de áreas contaminadas, a partir
p
da etappa em que o mesmo se
enconttra.

Suspeita d
de
Contaminação

Avaliaç
ção prelimina
ar para determinação da
as atividadess com potenc
cial de
ecíficas de cada
contam
minação espe
c
área / estabelecime
e
ento. Posterio
ormente,
realiza
ar investigaçã
ão confirmatória e, se forr o caso, darr prosseguim
mento às
etapas
s subsequen tes do geren
nciamento de
e áreas contaaminadas, co
onforme
Figura 8.1.1-1

Baixo, Mé
édio ou Alto
Potencial de
Contaminação

Avaliaç
ção prelimina
ar da área a fim de carac
cterizá-la com
mo suspeita de
contam
minação ou d
descaracteriz
zar seu potencial contam
minador.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
O program
ma de gere
enciamento de áreas ccontaminada
as é de responsabilidaade do emp
preendedor
nas áreass contaminadas e com
m potenciall ou suspeiita de conta
aminação i nserida em
m áreas de
desaprop
priações. Po
ode-se, no entanto,
e
se r instituída parceria co
om a Univerrsidade de São Paulo
(USP) e também co
om a Companhia Am
mbiental do Estado de
e São Paul o (CETESB
B), para a
realização
o deste gerrenciamento
o e possíve is tomadas de decisõe
es.

 Crronograma
O processo de gerenciamento das áreas contaminad
das e poten
ncialmente ccontaminad
das deverá
ser realiza
ado antes do
d início e durante
d
as o
obras de im
mplantação da
d Operaçãão Urbana Mooca
M
Vila
Carioca.
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 Eq
quipe Necessária
A implementação e desenv
volvimento deste programa
p
são
s
de rresponsabillidade do
empreend
dedor, o qu
ual deverá contratar u
um profissio
onal especializado parra a coorde
enação do
programa
a, bem como os serviços esp
pecializados
s de laboratório de análises ambientais,
a
acreditados pela norrma ABNT NBR
N
ISO/IE
EC 17.025/2
2005, e empresa de seerviços de sondagens
s
para a exxecução dass etapas anteriormente
e mencionadas.

 Prrevisão de Custo
C
Total
Para a m
melhor comp
preensão do
os gastos p
para a exec
cução deste
e programaa foram disc
criminados
os custoss referentes a cada eta
apa do gere nciamento, dessa form
ma se tem:









Avvaliação Am
mbiental Pre
eliminar: R$
$ 20.000,00
Investigação Ambiental Confirmató ria: R$ 50.0
000,00
Investigação Ambiental Detalhada: R$ 200.000,00
Avvaliação de Risco: R$ 20.000,00
Investigação para Reme
ediação: R$
$ 200.000,00
emediação:: R$ 30.000
0,00
Prrojeto de Re
Re
emediação:: Média de R$ 500.000
0,00
Monitoramen
nto: R$ 20.0
000,00

É importa
ante salienttar que os custos
c
citad
dos são glo
obais e extrremamentee variáveis em
e função
das caraccterísticas de cada área a ser a
avaliada, sendo que os valores apresentad
dos acima
representtam valoress médios pa
ara a execuçção destes determinad
dos serviçoss.
8.1.2 Prog
grama de Controle
C
de Processos Erosivos.

 Justificativas
A associa
ação de algumas ativid
dades inere ntes à implantação da
as obras esttruturais pertinentes a
OUCMVC
C (supressã
ão de vegetação, aberrtura de valas, terraple
enagem, abbertura de acessos e
outras atiividades de
e escavação
o e alteraçã
ão da morfo
ologia do te
erreno) podee provocar uma série
de resposstas da nattureza na fo
orma de prrocessos errosivos, con
ntribuindo nnegativamente para o
equilíbrio ambiental local, ocas
sionando a lém da perrda de solo
o, a alteraçção da qualidade das
águas e o assoream
mento dos cu
ursos d’águ
ua.
O Progra
ama de Con
ntrole de Prrocessos E rosivos se traduz na implementaação de um
ma série de
medidas e dispositivvos, associiado a um conjunto de
d condicionantes a sserem obse
ervados no
processo construtivo
o, que possibilitam redu
uzir as situa
ações específicas de rrisco de oco
orrência de
processoss erosivos laminares, lineares e d
de processo
os ativos pré
é-existentess.

 Objetivoss
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O Programa tem porr objetivo elencar as a
ações opera
acionais pre
eventivas e corretivas destinadas
d
a promovver o contrrole dos prrocessos e rosivos dec
correntes da
d obra, e evitar prob
blemas de
principalm ente prepa
estabiliza
ação de obras de mov
vimentação
o de solo, enfocando,
e
aração dos
locais dass instalaçõe
es pontuais.

 Principaiss atividadess
A definiçã
ão dos loca
ais de impllantação do
os canteiros de obras
s, bota foraa e demais estruturas
operacion
nais deverá
á obrigatoriamente cconsiderar nos seus critérios de decisão o risco
geológico
o-geotécnico
o das altern
nativas avalliadas.
Na fase d
de detalham
mento do projeto, a invvestigação de parâme
etros geológgicos e geo
otécnicos a
partir de p
prospecçõe
es de campo
o determina
arão a meto
odologia e procedimen
p
ntos executivos para a
prevenção e correçção de processos ero
osivos, indicando, eve
entualmentee, a neces
ssidade de
execução
o de soluçõe
es específic
cas para de
eterminados
s trechos da
a Operação Urbana.
Dentre ass medidas gerais a se
erem imple
ementadas para evitar os efeitos mencionad
dos está a
revegetaçção de todas
t
as superfície
es exposta
as em ta
aludes dee cortes e aterro,
compleme
entarmente
e à execuç
ção de um adequado
o projeto de
e drenagem
m superficiial, com o
emprego dos dispositivos, tais como:
c


oração do diagnóstico
d
do entorno imediato à obra rellativas às áreas
á
com
Elabo
proce
essos eros
sivos esta belecidos acompanhamento e interpreta
ação dos
resultados;



nvolvimento
o de plano d
de ação para mitigar o surgimentoo de novos processos
Desen
erosivvos ou açõe
es para elim
minar focos de erosão;



as de prote
eção para in
nterceptar as
a águas qu
ue poderãoo atingir os taludes de
Valeta
cortess e aterros;



a, empregad
das nos pon
ntos baixos dos aterross e nos locais onde o
Descidas d’água
d
na sarjeta
s
estivver próximo da capacid
dade de esccoamento da
d mesma;
fluxo d’água



ara atenuar a velocida
padores de energia, pa
ade da águua, diminuin
ndo o risco
Dissip
de ero
osão do terreno natura
al;



engenharia.
Técnicas de bioe

 Coordena
ação, Institu
uição e Parccerias.
O atual programa é de
d responsabilidade da
a empresa de engenha
aria responssável pela obra.
o
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 Cronogra
ama
Este programa devverá ocorre
er ao longo
o da fase de implan
ntação dass obras prropostas a
OUCMVC
C.

 Eq
quipe necesssária
A equipe responsáve
el pela exec
cução desse
a deverá ser constituídaa de:
e programa


Um Supervisor
S
Ambiental , com formação em
m nível supperior e experiência
e
comprovada na área
á
ambie ntal;



Audito
ores ambientais intern
nos (empree
endedor), com experiêência comprrovada em
SGA / NBR ISO 14001.

 Prrevisão de Custo
C
Total
Os recurssos físicos, humanos e financeiross necessários serão prrovidenciaddos pelas em
mpreiteiras
contratadas para a im
mplantação
o das obras..
8.1.3 Plan
no de Gestã
ão e Contro
ole Ambienttal das Obra
as

 Ju
ustificativa
Considera
ando os arttigos 6o e 9o da Resolu
ução CONA
AMA n. 001//86, que aprregoam que
e o Estudo
de Impaccto Ambien
ntal desenv
volverá pro
ograma de acompanh
hamento e monitoram
mento dos
impactos,, o presentte Plano ab
borda a ne
ecessidade do gerenc
ciamento am
mbiental, de forma a
etoriais, às
permitir a
ao empreen
ndedor, aos
s órgãos se
s instituiçõe
es científicaas e à sociedade em
geral, o a
acompanha
amento e a supervisão
o da implan
ntação e da
a operaçãoo das obras
s previstas
para o OU
UCMVC.
As etapass da consollidação das obras, com
m a implanta
ação do canteiro, mobbilização de operários,
execução
o das obra
as propriam
mente ditass e, por fim,
f
a ope
eração dass estruturas
s urbanas
implantad
das, pressupõe impacttos em diferrentes fatorres ambienttais e com diferentes escalas
e
de
abrangên
ncia.
Alguns d
dos impacto
os a serem
m causado
os pela exe
ecução das
s obras sãão contemp
plados em
programa
as específiccos; entretanto, um pro
ojeto que co
onsolide e monitore,
m
dee forma inte
egrada, as
medidas diretamentte relacionadas às o
obras pode
erá propicia
ar resultaddos ambien
ntais mais
adequado
os, tendo em
m vista que
e medidas, diretrizes e técnicas re
ecomendaddas, quando
o adotadas
preventiva
vamente, po
odem minim
mizar, ou m
mesmo neu
utralizar, os possíveis impactos ambientais
a
das obrass.
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Assim, o Plano de Gestão
G
e Co
ontrole Amb
biental das Obras foi estruturado
e
o a partir da
a aplicação
das orientações básicas das No
ormas NBR
R ISO 14001
1 e buscará coordenar todas as attividades e
articular o
os setores envolvidos
e
com
c
os asp
pectos ambientais e sociais do PU
UE da OUCM
MVC.
Dessa forma, o asp
pecto fundamental dessse plano será a definição das diiretrizes voltadas aos
trabalhos de monito
oramento e supervisã
ão ambienta
al, que serrvirão para avaliar a eficácia e
acompanhar a aplica
ação das medidas prop
postas nos programas de gestão aambiental.

 Ob
bjetivos
O Plano d
de Gestão e Controle Ambiental das Obras
s do PUE te
em por objeetivos principais dotar
as empre
eiteiras, que
e irão execu
utar as obra
as, de uma estrutura gerencial ca paz de conduzir, com
programas ambientais, permitinndo-lhe um
eficiência
a, a implan
ntação de diversos p
ma perfeita
articulaçã
ão entre os setores res
sponsáveis pela implan
ntação da OUCMVC.
O
Para tantto, buscand
do dar agilid
dade e ma
aior abrangê
ência a ess
se Plano, eem todas as
s fases de
implantaçção das inte
erferências projetadass, assim com
mo incorporar ao sisteema de lice
enciamento
ambiental os instrum
mentos de gestão
g
ambiiental, visan
ndo à melho
oria contínuua e o aprim
moramento
do desem
mpenho ambiental, con
nforme precconizado na
a Resolução
o CONAMA
A n. 237, de
e 19/12/97,
será prop
posto, também, a cons
solidação de
e um sistem
ma de gestã
ão ambienta
tal baseado
o na norma
NBR ISO
O 14.001. De
essa forma, sugere-se
e que o mes
smo Plano de Gestão e Controle Ambiental
das Obras seja articu
ulado, de fo
orma integra
ada, através dos seguiintes instrum
mentos:
 Sisttema de Ge
erenciamento Ambienta
al;
 Programa de Monitorame
M
nto Ambien
ntal da Impla
antação;
 Programa de Controle
C
Am
mbiental dass Obras.
Objetiva-sse, ainda, monitorarr, estabele
ecer diretrrizes e as
ssegurar o cumprim
mento das
especifica
ações técnicas e das normas am
mbientais, nas obras de implanttação e op
peração da
OUCMVC
C, tendo em
m vista gara
antir as con
ndições am
mbientais ad
dequadas nnas áreas de
d entorno
das principais obras, nos canteiros de servviço, bem como
c
nas ro
otas de veícculos e equ
uipamentos
a serem u
utilizados na execução
o dos traballhos. Visa também
t
esttender essees cuidados
s à fase de
operação
o do empre
eendimento
o, definindo
o as comp
petências e responsaabilidades na gestão
ambiental na área da
a OUCMVC
C.
Portanto, em resumo
o, os objetiv
vos do Plan
no de Gestã
ão e Controle Ambientaal das Obras são:


De
efinir as regras e os
o procedim
mentos na Gestão Ambiental
A
ddo empree
endimento,
en
nglobando as
a atividade
es de obras (implantaç
ção) e de op
peração;



Evvitar, preve
er e contro
olar eventua
ais impacto
os ambienttais decorreentes das atividades
ine
erentes às obras e ope
eração prevvistas no PU
UE;
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De
efinir as co
ompetências
s e responssabilidades
s na gestão
o ambiental , estabelec
cendo uma
po
olítica de co
onformidade
e ambientall e as atribu
uições de planejamentto, controle, registro e
re
ecuperação..

Faz-se ne
ecessário, assim, que
e os respon
nsáveis pella condução do planoo tenham convivência
com o cotidiano da obra,
o
de forrma a asseg
gurar eficiê
ência operac
cional à gesstão, estand
do sempre
próximos aos aconte
ecimentos para
p
evitar iimpasses decorrentes
d
do encaminnhamento das
d ações.
Pelo expo
osto, infere--se que, o público-alvo
p
o do Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras
será consstituído pela
a equipe in
nterna da prrefeitura (S
SMDU, SPU
Urbanismo, SIURB, SP
PObras, ou
outra) en
nvolvida dire
etamente com
c
a consstrução das
s obras de intervençãão previstas
s no PUE,
pela(s) e
empresa(s) construtora
a(s) e/ou e
empreiteiro
os (em sua
as diferentees instâncias), pelas
equipes rresponsáve
eis pela imp
plementação
o dos demais program
mas ambienntais, pelos
s parceiros
institucion
nais e pelass comunidad
des do ento
orno e da área de implantação doo empreendimento.

 Prrincipais Atividades
Este Projjeto tem como abran
ngência tod
das as açõ
ões relativas à implanntação das obras da
OUCMVC
C, bem com
mo na etapa de operaçã
ão da mesm
ma. Seu esc
copo consisste em:


An
nálise detalhada das atividades de obra, manutenção
m
o e operaçção, identificação dos
im
mpactos pottenciais e id
dentificação
o de medida
as de contrrole e norm
mas a serem
m seguidas
na
a execução dos serviço
os;



Esstabelecime
ento de pro
ocedimentoss e diretrize
es ambienttais para ass praças de
e trabalho,
insstalação e operação dos
d canteiro
os de serviç
ço e rotas de
d tráfego para equipamentos e
ve
eículos;



pela prefe
Esstabelecime
ento de me
ecanismos d
de controle
e a serem executados
e
eitura, para
fisscalização, monitoram
mento e avvaliação do
o atendimento às meedidas de controle e
no
ormas.

As ativida
ades que deverão
d
serr monitorad
das são as relacionad
das aos segguintes asp
pectos nas
fases de cconstrução, manutenção e operaçção:









Em
missão e Prropagação de Ruídos;
Em
missões Atm
mosféricas;
Sinalização de
d Obra;
Sa
aúde e Segurança do Trabalho;
T
Errosões, Esccorregamen
ntos e Assorreamento dos
d Cursos d’Água Loccais;
Interferênciass em Fragm
mentos de V
Vegetação / Proteção da
d Fauna Loocal;
Re
esíduos Sólidos / Eflue
entes Líquid
dos;
Trreinamento Ambiental.

A operacionalização
o desse pro
ojeto se darrá com a co
onsolidação
o de uma e quipe técnica voltada
ao gerencciamento / controle
c
am
mbiental que
e coordenarrá as ações
s de fiscalizaação, monittoramento,
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gerenciam
mento e co
omunicação
o, de todos os procedimentos e atividades realizados durante a
ambiental.
fase de im
mplantação, sob o ponto de vista a
A fiscalizzação procu
urará garan
ntir que as obras e aç
ções de im
mplantação sejam desenvolvidas
dentro de um pad
drão de qu
ualidade vo
oltado à minimização
m
o e/ou coontrole dos impactos
ambientais. Em tud
do o que for
f aplicáve
el, as especificações de adequuação amb
biental dos
procedimentos de ob
bra serão co
ompatibiliza
adas com procedimenttos formais do empreendedor.
Deverá ta
ambém garrantir que to
odas as me
edidas mitig
gadoras e/ou compenssatórias esp
pecificadas
no EIA se
ejam efetiva
amente imp
plementada
as, dentro dos prazos preconizadoos. Esta medida será
operacion
nalizada sim
multaneame
ente ao iníccio de obras, e deverá
á durar dura
rante todo o prazo de
construçã
ão.
A equipe
e técnica de gestão
o ambienta
al assessorará, perm
manentemennte, as em
mpreiteiras
envolvida
as no proce
esso de exe
ecução dass obras, na definição de
d soluçõess técnicas adequadas
a
para as ssituações de
e impacto ambiental,
a
n
não prevista
as, e que po
ossam apreesentar-se durante
d
os
trabalhos.
Assim se
endo, podem
m ser enum
meradas alg
gumas das principais atribuições que deverrão estar a
cargo da equipe resp
ponsável pe
elo plano em
m questão:

 Fase
e de Implan
ntação
- Fisccalizar a manutençã
ão de veícculos e equipamento
e
os, evitanddo, desta forma, a
con
ntaminação do solo e água
á
por óle
eos e graxas;
- Fisccalizar o pleno
p
atend
dimento àss medidas de recuperação e proteção das
d
áreas
deg
gradadas, evitando
e
o aparecimen
nto de foco
os erosivos com posteerior carrea
amento de
sed
dimentos pa
ara os corpo
os d’água lo
ocais;
- Fisccalizar o ple
eno atendim
mento das e
especificaçõ
ões técnicas, parte inteegrante dos
s contratos
firm
mados entre
e a prefeiturra e empre iteiros, rela
acionadas principalmen
p
nte às obra
as civis em
gera
al;
- Coibir o uso de
d bebidas
s alcoólicass por parte
e dos traba
alhadores ddurante a jornada de
trab
balho, de modo a evitar acidentes com veículos e pesso
oas;
- Coibir o depóssito aleatório
o de dejetoss e lixo evita
ando a conttaminação ddo solo e água;
- Coibir qualque
er tipo de co
oleta de exe
emplares da
a fauna e flo
ora, bem coomo a caça
a, por parte
doss operários.
- Discciplinar o uso
u de equipamentos d
de seguran
nça pessoal de modo a evitar acidentes de
trab
balho;
- Discciplinar o co
omportame
ento da equ
uipe de operários no se
entido de eevitar que os
o mesmos
prom
movam con
nflitos e tran
nstornos à p
população residente
r
no
o entorno;
- Discciplinar o controle
c
da velocidade
e de veículos e equip
pamentos, no sentido
o de evitar
atro
opelamentos de pessoa
as e animaiis;
- Garrantir o cum
mprimento dos procedim
mentos de auxílio
a
em caso
c
de aciddentes;
- Garrantir que os cortes de
e vegetação
o autorizado
os sejam rea
alizados esstritamente dentro dos
limittes da ativid
dade de construção qu
ue está sendo desenvo
olvida;
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- Garrantir a pa
aralisação imediata d
das atividad
des que re
esultem em
m descobrimento de
eve
entuais arteffatos arqueológicos, vi sando os procediment
p
tos adequaddos;
- Garrantir que as
a intervenções de ab
bertura de acessos, limpeza de áreas de trabalho e
disp
posição de bota-fora se restrinja
am aos esttritos limites
s e proced imentos dittados pelo
projjeto;
- Inte
eragir com a populaçã
ão de modo
o a tornar possível
p
a manutenção
m
o e o aprim
moramento
dass boas relaçções entre prefeitura/em
p
mpreiteiras e populaçã
ão local.

 Fase
e de Opera
ação
- Devverá ser de
esenvolvido, como parrte ainda integrante do
o Plano de Gestão Am
mbiental, o
aco
ompanhame
ento da efic
ciência dos demais pro
ogramas am
mbientais ppropostos no
o presente
estu
udo, identifficando alte
erações adiicionais para que seja
am adotadoos os proc
cedimentos
neccessários para
p
saná-las em te
empo hábill. Para tan
nto, deveráá ser defiinida uma
sistemática de registro do
os resultado
os das açõe
es de curto, médio e loongo prazo
o, previstas
no contexto dos
d
diverso
os program
mas ambien
ntais, e um
m conjunto de indicad
dores que
perm
mitirão verificar, perm
manentemen
nte, a eficiiência das medidas pprevistas, apontando,
a
adiccionalmente
e, as correç
ções de rum
mo que se mostrarem
m
necessárias
n
s.
O mecanismo básico
o de manutenção do ccontrole ambiental das ações do eempreended
dor deverá
ser garan
ntido pelo sistema
s
de monitorame
ento e de comunicaçõ
c
es internass. Assim, prropõe-se o
seguinte mecanismo
o de trabalho:


O Supervisorr Ambientall deverá ga
arantir a rea
alização dos
s treinamenntos para os
o diversos
níveis previstos (de fun
ncionários d
dos empreitteiros), sen
ndo também
m o responsável pela
ela
aboração / divulgação do manual de procediimentos;



O monitoram
mento das obras
o
será semanal, realizado com
c
base nnas fichas de campo
(a
apresentada
as adiante), por equipe
e de monitorramento da prefeitura e empreiteiros;



Oss dados de
e campo deverão serr consolidados por meio de relaatórios quin
nzenais de
monitoramen
nto, compon
ndo um ban co de dado
os digitais;



Ha
avendo qua
aisquer des
sconformida
ades imporrtantes, tais
s como dessmatamento
o irregular;
invvasão de APP;
A
emissã
ão de ruído
o acima do permitido, poluição, eentre outras
s, a equipe
de
e monitoram
mento deve
erá aciona r imediatam
mente o Gerente
G
Am
mbiental por meio do
"L
Laudo Ambiental", de modo
m
que o dano seja reparado ou
u minimizaddo imediata
amente;



Oss temas reincidentes ou em des conformida
ade, por um
m mês conssecutivo, se
erão objeto
de
e notificação
o ao respon
nsável no se
etor de obra
as.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
Este Prog
grama é de
e responsabilidade da
a equipe da
a prefeitura responsávvel pela exe
ecução da
obra, que
e deverá fisscalizar o cumprimento
c
o das cláus
sulas ambie
entais estabbelecidas no
n contrato

11

OPERAÇ
ÇÃO URBANA CO
ONSORCIADA MOOCA VILA-CAR
RIOCA CAP.8 | Pro
ogramas PÁG

com as e
empreiteirass envolvidas
s nas obrass. Podendo
o acordar com as emppreiteiras métodos
m
de
trabalho ccompartilha
ado.

 Crronograma
Na fase d
de implantaçção de uma
a operação urbana é dinâmica e sua
s fase dee implantaçã
ão pode se
estender por várias décadas,
d
assim a execcução deste plano dev
ve ser assoociado a cad
da obra de
intervençã
ão prevista
as no PUE,, portanto a previsão de duraçã
ão estará ddiretamente ligada ao
cronogram
ma construtivo, poden
ndo esse prrazo estend
der-se por meses até que a região que irá
conviver com as inte
erferências da obra te
enha retoma
ado seu de
esenvolvimeento natural, livre das
alterações ambientais associadas diretame
ente às ativ
vidades de construção.
c
.
Na fase de operação o plano
o deverá sser promovido de form
ma contínuua, com fiscalizações
periódicass por parte
e da equip
pe de meio
o ambiente da prefeitura, visanddo à identifficação de
eventuaiss necessida
ades de inte
ervenções específicas
s para garantir a manuutenção da qualidade
ambiental na área de
e influência do empree
endimento.

 Eq
quipe Necessária
A equipe responsáve
el pela exec
cução desse
verá ser con
nstituída dee:
e plano dev


Um
m Supervisor Ambiental, com form
mação em nível
n
superiior e experiêência comp
provada na
árrea ambienttal. Este profissional, q
que trabalh
hará em “tem
mpo parciaal” será o re
esponsável
pe
ela implem
mentação / coordena ção de to
odas as ações
a
prevvistas nestte projeto,
re
eportando-se
e diretamen
nte ao resp
ponsável da
a equipe da
a PMSP e ao empreiteiro. Será,
a serem ministrados
também, o re
esponsável pelos curssos de trein
namento / reciclagem,
r
m
pa
ara funcioná
ários e emp
preiteiros. P
Por fim, deve
erá consolid
dar o Relatóório Final de Controle
/M
Monitorame
ento da Obra, com base
e em todos
s os relatório
os de andam
mento, elab
borados no
pe
eríodo.



Té
écnicos Am
mbientais, co
om formaçã
ão de nível médio e experiência
e
comprovad
da na área
am
mbiental. Esstes profiss
sionais trab
balharão em
m “tempo integral” e seerão os res
sponsáveis
pe
elo monitora
amento das
s atividadess desenvolv
vidas, rotine
eiramente, nas várias frentes de
se
erviços e no
o entorno im
mediato das obras.



Au
uditores am
mbientais intternos (preffeitura), com
m experiência comproovada em SGA
S
/ NBR
IS
SSO 14001.

 Prrevisão de Custo
C
Total
Considera
ando-se qu
ue é de responsabillidade da prefeitura, através dde seus contratados
(gerencia
adora e em
mpreiteiros), a implem
mentação do
d Plano de
d Gestão Ambiental, o custo
correspon
ndente a essse Plano, deve esta r associado
o, no proce
esso de liciitação, ao custo total
previsto para a imp
plantação de cada o
obra da Op
peração Urrbana Conssorciada Mooca
M
Vila
Carioca.
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8.2 Meio Biótico
o
8.2.1 Prog
grama de Monitorame
M
nto de Avifa
auna

 Ju
ustificativa
O estudo
o da avifauna em área
as urbanass no Brasil vem despe
ertando um
m interesse crescente
entre pessquisadoress, sendo ob
bservado tra
abalho de conhecimen
c
nto da compposição e distribuição
d
da avifauna na cidad
de de São Paulo
P
(ARG
GEL, 1995).
A perda e a fragm
mentação de
d habitat reduzem a quantidad
de e a quualidade de
e recursos
disponíve
eis, fazendo
o com que muitas
m
espé
écies silves
stres busquem refúgio,, abrigo, alimentação,
locais para nidificação e poleiros em praçças, parque
es e jardins
s botânicos (GAVARES
SKI, 1976;
GILBERT
T, 1989; MA
ATARAZZO
O-NEUBER
RGER, 1994
4; SOUZA, 1995; FRA
ANCHIN e MARÇAL
JÚNIOR, 2004 apud
d VALADÃ
ÃO et al., 2
2006). Os parques e áreas verddes nas cid
dades são
importanttes para a manutençã
m
o das avess não estrita
amente urbanas ou sinnantrópicas
s, uma vez
que forma
am "ilhas" e "corredorres" que ate
endem a um
ma grande variedade de espécie
es, embora
não sejam
m suficiente
es para refu
ugiar todas as espécies
s do grupo previstas ppara a regiã
ão (ARGEL
,1995).
As aves cconstituem excelentes bioindicado
ores, que podem
p
ser utilizados,
u
pportanto, na
a avaliação
da qualid
dade do ambiente
a
e no moni toramento de alteraç
ções provoocadas no ambiente
(ANDRAD
DE, 1993; REGALADO
R
O & SILVA, 1997). Entrre as vantag
gens da utillização de aves
a
como
bioindicad
dores estão
o à facilidad
de de serem
m observadas (são diu
urnas, possuuem canto conspícuo
e específfico), a biologia e taxo
onomia gerralmente be
em definida
as (MATARA
AZZO-NEU
UBERGER,
1994), o desempe
enho de importantess funções ecológica
as (predaddores, poliinizadores,
dispersorres de sem
mentes), a resposta a mudança
as no hábitat em dife
ferentes es
scalas e a
capacidad
de de resp
ponder de forma
f
rápid
da às mudanças amb
bientais no tempo e no
n espaço
(GAESE-BÖHNING et al., 1994
4 apud AGN
NELLO, 200
07; WHITMA
AN et al., 19998).
Neste esstudo, foi re
A da OUC
egistrada nos parquess, praças e outras áre
eas na ADA
CMVC uma
avifauna composta, de maneirra geral, p
por espécies comuns e caracterrísticas de ambientes
urbanos, especialmente na re
egião da G
Grande São Paulo (D
DEVELEY & ENDRIG
GO, 2011;
FRANCHIN, 2009), conforme
c
apresentado
o no item 5.2
2.3.2 do Dia
agnóstico A
Ambiental.
Prevê-se este plano
o de monito
oramento viisto que as
s atividades
s de implanntação e op
peração da
Operação
o Urbana Consorciada Mooca Vila
a Carioca devem
d
implicar em um acréscimo de tráfego
de veícu
ulos e de atividade de maqu
uinários, principalmen
p
nte durantte sua im
mplantação,
aumentan
ndo o ruíd
do presente
e na ADA e podend
do causar o afugentaamento da avifauna,
principalm
mente de espécies
e
ma
ais sensíve
eis a ruídos
s, nas prox
ximidades ddas obras. Por outro
lado, são
o previstas a implantaç
ção de nova
as áreas ve
erdes (PUE
E), promoveendo o incre
emente da
avifauna na região em
e longo pra
azo.
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 Ob
bjetivos
A implanttação deste
e programa terá por objjetivos gera
ais e especííficos:






Au
umentar o conhecimen
c
nto sobre a avifauna urrbana;
Avvaliar a occorrência de
e impactoss causados
s pelas obrras sobre a avifauna, incluindo
altterações co
omportamentais e/ou alterações de compo
osição na ccomunidade
e de aves,
tendo como foco esp
pécies end
dêmicas, ameaçadas de extinçção e as de maior
se
ensibilidade
e aos possív
veis impacto
os a serem gerados pe
elas obras;
Indicar medidas mitigatórias e/ou compensa
atórias para
a os impacctos verific
cados pelo
Plano de Mon
nitoramento
o de Avifaun
na;
Avvaliar a oco
orrência de
e incrementto da avifau
una, incluin
ndo alteraçõões comportamentais
e//ou alteraçõ
ões de com
mposição n
na comunid
dade de av
ves, tendo como foco
o espécies
en
ndêmicas, ameaçadas
a
de extinção
o e as de maior
m
sensib
bilidade deccorrente do acréscimo
de
e áreas verd
des na área
a da OUCM
MVC.

 Prrincipais Atividades
O Plano de Monito
oramento de
d Avifauna
mo principa
ais atividaddes a exec
cução das
a tem com
campanhas de mon
nitoramento, bem com o a avaliaç
ção dos dados obtidoss nestas ca
ampanhas.
Quanto a
ao número de campanhas a serrem executtadas, visando contem
mplar a saz
zonalidade
climática anual e, re
elacionada a esta, a sazonalidad
de de espé
écies – esppécies migrratórias ou
visitantess (SICK, 19
988), que ocorram
o
no
o município
o de São Paulo
P
someente em de
eterminado
período d
do ano – propõe-se a realização
o de quatro campanha
as distribuíddas ao long
go do ano,
portanto, com frequê
ência trimes
stral.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
Esse pro
ograma é de
d respons
sabilidade d
da prefeitura. E tem interface ccom o Pro
ograma de
Implantaçção e Monittoramento de
d Áreas Ve
erdes, visto que a implantação daas novas áre
eas verdes
possibilita
ará a expan
nsão das áre
eas de mon
nitoramento
o de avifauna.

 Crronograma
O monitoramento de
e avifauna deve
d
iniciarr antes do in
nício das ob
bras e finaliizar dois an
nos após o
término das obras.
Estão pre
evistas quattro campan
nhas por an
no, sendo um ano no início das oobras (ao menos
m
uma
campanha antes do início) e do
ois anos apó
ós o término
o das obras
s.

 Eq
quipe Necessária
Para a p
plena execu
ução do Prrograma de
e Monitoram
mento de Avifauna,
A
deeverá ser contratado
profission
nal de nível superiro co
om experiên
ncia no trabalho com avifauna.
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 Prrevisão de Custo
C
Total
Para a exxecução de
este programa, estima
a-se que se
erão necess
sários recurrsos da ord
dem de R$
12.000,00
0, por camp
panha. O número de ccampanhas
s está vinculado à dinââmica de im
mplantação
das interfferência pre
evistas no PUE.
P
8.2.2 Prog
grama de Controle
C
de Fauna Sina
antrópica

 Ju
ustificativa
As obras e intervenções previs
stas na Ope
bana Conso
orciada Moooca Vila Ca
arioca, tais
eração Urb
como me
elhorias noss sistemas de drenage
em e no siistema viário, e as moodificações em áreas
industriaiss, comercia
ais e residenciais, pod erão propo
orcionar ambientes ou focos de proliferação
de algumas espéciess da fauna sinantrópica
s
a.
Entende-sse por faun
na sinantróp
pica os anim
mais que vivem próxim
mos às habiitações aprroveitandose da dissponibilidade
e de alimen
nto e abrigo
o, ou aqueles animais que se ad aptaram a viver junto
ao homem, a despe
eito da von
ntade deste
e (CCZ, 20
000). A Insttrução Norm
mativa IBAMA n.141/
2006 trazz em seu artt.2º definiçõ
ões acerca d
da fauna sinantrópica, sendo:
IIV - fauna sinantrópica
s
a: populaçõe
es silvestress nativas ou
u exóticas,
es animais de espécie
q
que utilizam
m recursos de áreas a
antrópicas, de
d forma trransitória em
m seu desllocamento,
ccomo via de
e passagem
m ou local d
de descans
so; ou perm
manente, utillizando-as como área
d
de vida;
V - fauna siinantrópica nociva: fau
una sinantró
ópica que in
nterage de fforma nega
ativa com a
p
população humana, causando-lh
he transtorn
nos significa
ativos de oordem econ
nômica ou
a
ambiental, ou
o que reprresente risco
os à saúde pública;
As espéccies que representam
r
m riscos à saúde pú
ública, ou seja, os eexemplares da fauna
sinantrópica nociva que sejam reservatórrios de age
entes etiológ
gicos e quee podem atuar
a
como
vetores de doenças à populaçã
ão humana, são os alvo
os deste Prrograma Am
mbiental. De
este modo,
os princip
pais gruposs que deverrão ser mon
nitorados e controlado
os, são inseetos, como mosquitos
(Culicídeo
os), mosca
as (Muscíd
deos), bara
atas (Blatíd
deos), esco
orpiões (Ti
Tityus spp.) além de
roedores da família Muridae
M
e pombos
p
(es pecificamen
nte Columb
ba livia).

 Ob
bjetivos
ma será de
esenvolvido com objetivvo de inibirr a ocorrênc
cia da faunaa sinantrópica nociva,
O program
isto é, po
otencialmen
nte vetora de
d doenças aos seres humanos, reduzindo--se os risco
os à saúde
pública, e
especialmen
nte entre tra
abalhadoress da obra e população do entornoo.

 Prrincipais Atividades
Para o de
esenvolvime
ento do prog
grama são previstas as seguintes
s atividadess:
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 Conso
olidar o proccedimento de
d limpeza d
das áreas de
d obra.
Durante as obras, considerando as esspécies já ocorrentes
s na ADA
A e que podem
p
ser
beneficiad
das nas áre
eas de obra
as, deve-se monitorar a ocorrência
a da fauna ssinantrópica
a para que
os trabalh
hadores não
o tenham co
ontato diretto com os animais.
Posteriorm
mente, deve-se proced
der limpeza
a do local evitando a fo
ormação dee microamb
bientes que
favoreçam
m o apareccimento des
ssas animaiis, por exem
mplo, áreas
s cobertas e abafadas, alagadas
ou com acúmulo de matéria org
gânica.
dimento de limpeza do
o canteiro de
e obras.
 Proced
Manter a área do canteiro de
d obras o
organizando
o, evitando acúmulo de resíduo
os sólidos,
inclusive resto de alimento.
Supervisionar seman
nalmente a limpeza e organizaçã
ão no cante
eiro de obraas, por exem
mplo, área
de serviço
os de marce
enaria, refe
eitório, aloja
amento, entrre outros;
ontratação de
d serviçoss de dedetiz
zação e des
sratização ssemestral na
n área do
 Providenciar a co
canteirro de obras;
oramento da
a fauna sina
antrópica no
ociva.
ar o monito
 Realiza
O monitoramento da
a fauna sina
antrópica no
ociva deverrá ser executado com frequência trimestral,
por proffissionais especialista
e
as nos grrupos alvo
o. Para o monitora mento dev
verão ser
estabeleccidos pontos de amosttragem, de modo a co
obrir toda a área da oobra e do canteiro
c
de
obras, e a metodolo
ogia específfica para avvaliação do
os grupos. Uma
U
vez coonstatada a presença
de vetore
es, deverão ser proposttas as med idas de con
ntrole adequ
uadas.
A execução do monitoramen
m
nto não de
eve coincidir com os
o serviçoss de dede
etização e
desratizaçção.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
Esse prog
grama é de
e responsab
bilidade da p
prefeitura, podendo
p
se
er repassadaa a execução para as
empreiteiras responsáveis pela
as obras.No
o entanto, a fiscalização da exeecução ade
equada do
program é de respon
da prefeiturra.
nsabilidade da equipe d

 Crronograma
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O monitoramento de
eve ocorrer ao longo do
o período das
d obras, sendo
s
ao m
menos uma campanha
antes do
o início e após
a
o térrmino das obras. Esttão prevista
as campannhas com frequência
semestral.

 Eq
quipe Necessária
Para a exxecução do
o programa, o gestor d
da obra ou outro
o
memb
bro de sua equipe, deve realizar
vistorias p
periódicas, com formulário que pe
ermita anota
ar observaç
ção a limpez
eza e organiização das
áreas e sobre a ocorrrência de fauna sinanttrópica.
Para o m
monitoramen
nto, deve se
e contratar técnico esp
pecializado e; para a m
medida de prevenção
com a de
edetização e desratizaç
ção deverá ser contrattada empresa especiallizada em controle
c
de
vetores.

 Prrevisão de Custo
C
Total
Para a exxecução de
este programa, estima
a-se que se
erão necess
sários recurrsos da ord
dem de R$
180.000,0
00.
8.2.3 Prog
grama de Monitorame
M
nto de Impl antação e Manutenção
M
o de Áreas Verdes

 Ju
ustificativa
As áreass verdes urbanas,
u
além da arrborização das vias urbanas, ssão de fundamental
importânccia para a melhoria
m
e manutenção
m
o do conforrto ambiental nos granndes centros urbanos,
da qualidade de vida
a para a po
opulação, a
além de serrvir como ab
brigo e fontte de recurs
sos para a
fauna. Asssim como apresentad
do no item 5
5.2.3.1, div
versos espe
ecialistas deetalham os benefícios
da arborização e ve
egetação in
ntraurbana para a pop
pulação, de
entre eles: redução da poluição
atmosférica e purificcação do arr, manutençção do equiilíbrio solo-c
clima-vegettação, atenuação dos
níveis de ruído, melh
horia da esttética urban
na, espaços
s para lazer e esporte.
Apesar do
o reconheccimento da importância
a das áreas
s verdes e da
d necessiddade de inc
clusão das
mesmas em projetoss urbanístic
cos, observva-se que historicamen
nte no Bras il, houve ev
volução da
degradaçção da qua
alidade am
mbiental pri ncipalmente nos cen
ntros de m
maiores con
ncentração
populacio
onal e de se
erviços – o que reflete
e a negligência no pla
anejamento para impla
antação de
áreas verrdes e espa
aços de laze
er (CAPORU
USSO et al., 2008). Ta
al paradigm
ma deve ser quebrado,
de forma
a que o “verde urban
no” seja inttegrado co
omo um do
os principaiis aspectos
s a serem
abordado
os nos plane
ejamentos e projetos u
urbanísticos
s dos centro
os urbanos.
O PUE da
a OUCMVC
C apresenta
a abordagem
m sobre as áreas verdes e a arboorização urb
bana como
um dos fa
atores integ
grantes do planejamen
nto, incluind
do manutenção de áreeas verdes existentes,
e
melhoram
mento de árreas verdes degradada
as e implantação de no
ovas áreas verdes e arborização
viária.
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Assim co
omo aprese
entado, no capítulo
c
de caracteriza
ação do em
mpreendimeento, espec
cificamente
no item 2
2.3.9.2, Áre
eas Verdes
s e Equipa
amentos So
ociais, dentre as proppostas do PUE,
P
há a
previsão de increme
ento por no
ovas praçass e parques
s no interio
or do perím
metro da OU
UCMVC. A
seleção d
dos locais para
p
implem
mentação de
e tais equip
pamentos fo
oi realizada levando-se
e em conta
a disponiibilidade de
e espaços, proximidad
de a bairros
s já adensados e com
m projeção de novos
adensamentos e prroximidade com rede de mobilid
dade. Para
a tanto, forram consideradas as
contribuiçções para amenizar as
a ilhas de
e calor e in
ntegração com
c
outrass ações co
omo às de
drenagem
m. Além dissso, está in
ncluso no p
planejamentto a implan
ntação de ccorredores verdes ou
eixos que
e conectam estruturas reconhecid as a partir do
d sistema viário.
bjetivos
 Ob
nitoramento da Implanttação e Manutenção de Áreas Veerdes apresenta como
O Programa de Mon
bsidiar e orrientar a im
mplantação das
d novas áreas
á
verdees, incluindo os eixos
principal objetivo sub
a, e restaura
ação/reade
equação de áreas verde
es já existeentes.
de arborizzação viária

 Prrincipais Atividades
Dentre ass intervençõ
ões propos
stas pelo PU
UE, parte refere-se
r
a implementaação de no
ovas áreas
verdes. D
De forma sintética,
s
as
a principai s áreas ve
erdes em questão sãão parques
s, parques
lineares e praças, e se encontrram elencad
das no quadro 8.2.3-1 que discrim
mina as tipo
ologias, os
nomes ind
dicativos no
o projeto, a localização
o, a abrangê
ência e sua
as caracteríssticas básic
cas.
Quadro 8
8.2.3-1
Síntese d
das áreas ve
erdes a serem impleme
entadas pre
evistas pelo
o Projeto Urrbanístico Específico
E
(PUE).
Tipologia
a
de Área
a
Verde

Identifiicação

Setor

Áre
ea
(m²²)

Abra
angência

D
Detalhamento
o

Parque

CP 01 Eletropa
aulo

Cam
mbuci

108.0
000

Metrropolitana

Função soccial: áreas de estar,
e
equipamenttos culturais e de lazer,
áreas para pprática esportiva e
recreação.
eabilidade
Função ambbiental: perme
do solo e coobertura arbórrea

Praça

CP 02 –
Largo do
d
Cambucci

Cam
mbuci

19.0
000

Local

Função soccial: áreas de estar.
e
eabilidade
Função ambbiental: perme
do solo e coobertura arbórrea

Distrital
D

Função soccial: áreas de estar,
e
acesso futurra estação do Metrô da
Linha 6- Larranja.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea,
drenagem (ccanal e reserv
vação).

Praça

CP 03 - Silveira
da Mota

mbuci
Cam

29.0
000
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Parque
Linear

CP 04 –
Parque Linear
L
da rua Freire
F
da Silva

mbuci
Cam

19.0
000

Local

Parque
Linear

CP 05 –
Parque Linear
L
Alberto de
d Lion

mbuci
Cam

46.0
000

Loca
al/Distrital

Praça

CP 06 – Praça
Álvaro Cardoso
C
de Mourra

Mo
ooca

15.0
000

Local

Parque
Linear

CP 07 –
Parque Linear
L
da rua Cel.
C
João De
ente

Mo
ooca

50.0
000

Distrital
D

Praça

CP 08 – Praça
Estação Mooca

Mo
ooca

41.0
000

Metropo
olitana/Local

Parque
Linear

CP 09 –
Parque Linear
L
rua Serra
a de
Paracain
na

Mo
ooca

11.0
000

Local

Parque
Linear

CP 10 –
Parque Porto
P
de Areia
a

Mo
ooca

108.0
000

Metrropolitana

Função soccial: alargamen
nto de
calçada, trattamento paisa
agístico do
canteiro cenntral da rua, árreas de
estar e áreaas para prática
as
esportivas.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea
Função soccial: acessibilid
dade a
estações dee transporte pú
úblico,
alargamentoo de calçada e
tratamento ppaisagístico do canteiro
central da ruua- local
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea - distrital
Função soccial: áreas de estar
e
e
tratamento ppaisagístico da frente da
av. do Estaddo
Função ambbiental: perme
eabilidade
do sol, drennagem (trinche
eira de
infiltração) e cobertura arbórea.
Função soccial: qualificaçã
ão de
percursos ppara pedestres
s, acesso a
transporte ppúblico, criação de áreas
verdes de eestar e de laze
er, criação
de áreas essportivas e trattamento
paisagísticoo dos espaços livres.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea,
drenagem (ccanal e reserv
vação).
Função soccial: acesso a estação
e
da
CPTM e áreeas de estar metropolitanna
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea – local.
Função soccial: alargamen
nto de
calçada, trattamento e áre
eas de
estar.
eabilidade
Função ambbiental: perme
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal).
Função soccial: alargamen
nto de
calçada com
m tratamento
paisagísticoo, áreas de esttar e
equipamenttos esportivos,
recuperaçãoo de edifícios históricos
para usos cculturais.
eabilidade
Função ambbiental: perme
do solo, cobbertura arbórea,
drenagem (ccanal e reserv
vação).
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Parque
Linear

CP 11 –
Parque Linear
L
rua Press.
Almeida Couto

Mo
ooca

23.0
000

Local

Praça
associada a
estação/
transposição

CP 12 –
Estação São
Carlos

Henry
Ford
F

000
110.0

Metrropolitana/
Distrital
D

Praças

CP 13 –
Conjunto
o de
Praças Henry
H
Ford Norte

Henry
Ford
F

102.0
000

Local

Parque
Linear

CP 14 –
Parque Linear
L
via de
transpossição
norte

Henry
Ford
F

000
58.0

Distrital
D

Parque

CP 15 –
Parque av.
a
Dianópo
olis

Henry
Ford
F

51.0
000

Distrital
D

Praças

CP 16 –
Conjunto
o de
Praças Henry
H
Ford Norte

Henry
Ford
F

000
104.0

Local

Parque
Linear

CP 17 –
L
Parque Linear
via
Transposição
Sul

Henry
Ford
F

51.0
000

Distrital
D

Praça
associada a
estação/
transposição

CP 18 – Praça
Estação
Ipiranga

Henry
Ford
F

88.0
000

Metrropolitana/
Local

Função soccial: alargamen
nto de
calçada, trattamento paisa
agístico e
áreas de esstar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal).
Função soccial: acesso a estação
e
multimodal, áreas de esta
ar e
tratamento ppaisagístico da calçada –
metropolitanna.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal) – distrittal.
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea.
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal).
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas, árreas de estar,
equipamenttos esportivos e de
recreação.
Função ambbiental: drenag
gem (canal
e bacia de ddetenção),
permeabilidaade do solo e
arborizaçãoo.
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea.
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal).
Função soccial: acesso a estação
e
multimodal, áreas de esta
ar e
tratamento ppaisagístico da calçada –
metropolitanna.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal) - local
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Praças

CP 19 –
Conjunto
o de
Praças Henry
H
Ford Sull

Henry
Ford
F

000
34.0

Local

Parque
Linear

CP 20 –
Parque Linear
L
rua Dom
m
Marcos
Teixeira

Henry
Ford
F

18.0
000

Local

Parque

CP 21 –
d Foz
Parque da
do Ipiran
nga

Ipirranga

46.0
000

Distrital
D

Parque

CP 22 –
Parque
Heliópolis

Vila
V
Ca
arioca

000
97.0

Metrropolitana

Praça
associada a
estação/
transposição

CP 23 – Praça
Estação Vila
Carioca

Vila
V
Ca
arioca

60.0
000

Metrropolitana/
Local

Parque
Linear

CP 24 –
Parque Linear
L
Córrego dos
Meninoss

Vila
V
Ca
arioca

49.0
000

Distrital/
D
Metrropolitana

Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea.
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas e ááreas de estar.
Função ambbiental: drenag
gem (canal
e reservaçãão), permeabiliidade do
solo e arborrização.
Função soccial: acesso ao
o transporte
tamento paisagístico das
público, trata
calçadas e ccanteiros asso
ociado a
moderação de tráfego no “casco” do
Ipiranga, áreeas de lazer e
equipamenttos esportivos.
Função Ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura vegeta
al e
drenagem (rreservação).
Função soccial: áreas de estar,
e
de
lazer, equipaamentos espo
ortivos e
recreação.
Função Ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (rreservação).
Função soccial: acesso a estação
e
e
tratamento ppaisagístico das
calçadas – m
metropolitana.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo e coobertura arbórrea - local
Função soccial: alargamen
nto e
tratamento ppaisagístico das
calçadas, árreas de estar associada
a frente fluvvial, equipamentos
esportivos e de lazer.
Função ambbiental: perme
eabilidade
do solo, cobbertura arbórea e
drenagem (ccanal).

Para toda
as as categ
gorias de novas áreass verdes a serem implantadas inccluindo o re
estante de
arborizaçção urbana a ser implementada no
os “eixos” de
d arborizaç
ção viária, ddeverão serr utilizados
espécies vegetais na
ativas da cid
dade de Sã
ão Paulo.
A escolha
a das espé
écies devem
m utilizar co
omo base as
a listagens
s oficiais dee espécies nativas do
município
o de São Paulo, confo
orme precon
nizado pela
a portaria SVMA
S
n. 6 1 de 2011. A mesma
Portaria indica ainda
a o porte, a tolerância//adaptação a solos úm
midos e brejjosos, a utillização em
área ciliarr, e os estágios sucess
sionais. Tam
mbém pode
e ser utilizad
do o anexo da resolução SMA n.
08 de 200
08 que lista
a as espécie
es para o esstado de Sã
ão Paulo, in
ncluindo cattegorias de
e ameaças,
a ocorrência nos biomas
b
e respectivass regiões fitoecológic
cas/ecossisttemas, sín
ndrome de
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dispersão
o. Além do Manual de Arborizaçção Urbana
a do Munic
cípio de Sãão Paulo (SVMA SP
2005), qu
ue inclui o delineamen
nto de dire
etrizes para
a a implanta
ação da arrborização urbana no
município
o, indica as espécies a serem utilizzadas em plantios,
p
incluindo seuss diferentes portes.
Pautada nos docum
metnos supracitados co
ompilou-se as espécies recomenddadas para
a o plantio,
conforme
e apresentad
das nos Qu
uadro 8.2.3--2 a 8.2.3-5
5, separando-as nas 033 categorias
s de porte,
além daq
quelas espé
écies higrófilas, adapta
adas a solos úmidos, ora
o encharccados, e pa
assíveis de
inundação
o.
Quadro 8
8.2.3-2
Espécies arbóreas de
d pequeno porte (até 5
5m de alturra) ou arbus
stos conduzzidos para
arborizaçção em vias públicas.
Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome
e Popular

Acca selllowiana

feijoa,, goiaba-da-s
serra

Aegiphila
a integrifólia// Aegiphila se
ellowiana

taman
nqueiro

Allophyllu
us edulis

chal-c
chal

Andira fra
axinifolia

angeliim-doce, pau
u-de-morceggo

Aspidosp
perma riedellli

guatambuzinho

Bacchariss singularis

vasso
oura

Bauhinia cupulata

unha ou pata-de-v
vaca

Bauhinia bforficata

pata-d
de-vaca

Bixa orelllana

urucum

Blepharo
ocalyx salicifo
olius

murta-brasileira

Caesalpin
nia pulcherriima

flambo
oyantzinho, barba-de-ba
b
rata

Campom
manesia guazzumifolia

sete-c
capotes, araç
çá-do-mato

Campom
manesia phae
ea

cambu
uci

Casearia
a sylvestris

guaça
atonga

Clusia cri
riuva

clúsia

Connaruss rostratus

falso-c
calcanhar-de
e-cotia

Cordia su
uperba

jangad
da-do-campo
o

Cybistax antisyphiliticca

ipê-ve
erde

Dictyolom
ma vandellian
num

tingui

Dodonae
ea viscosa

faxina
a vermelha

Erythrina
a speciosa

suinã

Esenbeckkia grandiflorra

pau-de-cotia

Eugenia iinvolucrata

cereje
eira-do-mato

Eugenia p
pyriformis

uvaia

Gaylussa
acia brasilien
nsis

camarrinha

Hamelia p
patens

amélia
a

Jacarand
da cuspidifoliia

caroba

Metrodorrea nigra

chupa
a-ferro

Ocotea b
brachybotrya

canela
a-tatu

Ouratea p
parviflora

guatin
nga

Schinus tterebinthifoliu
us

aroeirra-mansa
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Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome
e Popular

Senna m
macranthera

aleluia
a

Senna m
multijuga

pau-cigarra

Senna pe
endula/ Casssia bicapsula
aris

canud
do-de-pito

Solanum swartzianum
m

pratinha

Syagrus rromanzoffiia
ana

jerivá

Tabebuia
a chrysotricha
a

ipê-am
marelo

Trema m
micrantha

crindiú
úva

Trembleyya parviflora

Quadro 8
8.2.3-3
Espécies arbóreas de
d médio po
orte (de 5 a 10m de altu
ura) para arrborização eem vias públicas.
Espécie|| Nome Cien
ntífico

Nome Popular

Amaioua intermedia

marme
elada

Aspidosp
perma olivace
eum

guatam
mbu-mirim

Cassia fe
erruginea

chuva--de-ouro

Cassia le
eptophylla

falso-b
barbatimão

Chionantthus trichotom
mus

limoeirro-do-mato

Citharexyylum myriantthum

pau-vio
ola

Copaifera
a langsdorffiii

copaíb
ba

Cordia eccalyculata

café-de
e-bugre

Cordia se
ellowiana

capitão
o-do-campo

Cupania oblongifolia

cambo
oatá

Cupania vernalis

cambo
oatá

Dalbergia
a villosa

canafís
stula-brava

Dendropa
anax cuneatus

maria-mole

Erythroxyylum deciduu
um

fruta-de-pomba

Garcinia gardneriana

bacupa
ari

Gochnatiia polymorph
ha

vassou
urão-branco,, cambará

Guarea m
macrophylla// Guarea tube
erculata

marinh
heiro

Gymnantthes klotzsch
hiana

patereviú

Jacarand
da caroba

caroba
a

Jacarand
da macrantha
a

caroba
a, carobão

Jacarand
da puberula

carobin
nha

Machaeri
rium hirtum

jacaran
ndá-de-espinnho

Maytenuss evonymoid
des

cafezin
nho

Miconia ccinnamomifo
olia/ Miconia candolleana

jacatirã
ão

Miconia ccubatanensiss

jacatirã
ão

Mimosa sscabrella

bracatinga

Myrcia m
multiflora

cambu
uí

Myrcia sp
plendens

guamirrim

Myrcia to
omentosa

goiaba
a-brava

Myrciaria
a floribunda

cambu
uí
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Espécie|| Nome Cien
ntífico

Nome Popular

Myrsine g
guianensis/ Rapanea
R
guiianensis

caporo
oroca

Myrsine u
umbellata/ Rapanea
R
umb
bellata

caporo
oroca

Nectandrra barbellata

canela
a-parda

Nectandrra grandiflora
a

canela
a-sebo

Nectandrra megapotamica

canelin
nha

Nectandrra oppositifollia/ Nectandrra rigida

canela
a-amarela, caanela-ferruge
em

Ocotea la
anata

canela
a-lanosa

Ocotea o
odorifera

canela
a-sassafrás

Piptocarp
pha macropo
oda

vassou
urão

Podocarp
pus sellowii

pinheirro-bravo

Pouteria torta

abiu, Curiola
C

Prunus m
myrtifolia/ Pru
unus sellowii

pesseg
gueiro-bravoo

Rhamnuss sphaerospe
erma
Rudgea jjasminoides

café-do
o-mato, jasm
mim-do-camp
po

Senna sp
pectabilis varr. excelsa

pau-de
e-orelha

Solanum bullatum

joá-açu
u

Solanum granulosole
eprosum

cuvitinga

Sterculia curiosa

chichá

Tabebuia
a heptaphylla
a

ipê-rox
xo-de-sete-foolhas

Tabebuia
a impetiginossa

ipê-rox
xo-de-bola

Tabebuia
a umbellata

ipê-am
marelo-do-breejo

Tabernae
emontana ca
atharinensis

leiteiro
o

Tapirira g
guianensis

fruta-de-pombo, ta piriri

Tibouchin
na mutabilis

manac
cá-da-serra

Tibouchin
na pulchra

manac
cá-da-serra

Tibouchin
na regnellii

manac
cá-da-serra

Tibouchin
na sellowiana
a

manac
cá-de-minas

Trichilia ssilvatica

catiguá
á

Vernonan
nthura discollor/ Vernonia
a discolor

vassou
urão-preto

Quadro 8
8.2.3-4
Espécies arbóreas de
d grande porte (maiore
es que 10 m de altura)) para arborrização em vias
públicas.
Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome Popu
ular

Aspidosp
perma polyne
euron

peroba-rosa

Balfourod
dendron ried
delianum

pau-marfim

Caesalpin
nia echinata

pau-brasil

Caesalpin
nia leiostach
hya

pau-ferro

Clethra sscabra

guaperô,
g
carrne-de-vaca

Clitoria fa
airchildiana

sombreiro
s

Colubrina
a glandulosa
a/ Colubrina rufa
r

Saguaragi
S
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Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome Popu
ular

Cordia triichotoma

Louro-pardo

Erythrina
a falcata

corticeira-da
c
serra, mulunngu

Erythrina
a verna

mulungu

Esenbeckkia leiocarpa
a

guarantã
g

Euplassa
a cantareirae
e

cavalho-bras
c
sileiro

Guarea g
guidonia

marinheiro

Holocalyxx balansae

alecrim-de-c
a
campinas

Lafoensia
a glyptocarpa
a

mirindibarosa

Lafoensia
a pacari

dedaleiro
d

Lafoensia
a vandelliana
a/ Lafoensia replicata

dedaleiro
d

Lamanon
nia ternata

guaperê
g

Licania to
omentosa

oiti
o

Luehea d
divaricata

açoita-cavalo
a
o

Machaeri
rium stipitatum
m

marmeleiro-d
do-mato, sappuva

Machaeri
rium villosum
m

jacarandá-pa
j
aulista

Myrocarp
pus frondosu
us

cabreúva-am
c
marela

Myroxylo
on peruiferum
m

cabreúva-ve
c
rmelha

Ormosia arborea

olho-de-cabr
o
ra

Peltophorrum dubium

faveiro
f

Pera glab
brata

tamanqueira
t
a

Platycyam
mus renellii

pau-pereira, folha de bol o

Platymisccium floribun
ndum

sacambu
s

Poecilantthe parviflora
a

canela-do-br
c
rejo

Pseudobombax grand
diflorum

embiruçu
e

Pterocarp
pus violaceus

aldrago,
a
folha-larga

Pterodon
n emarginatus

faveira,
f
sucu
upira-lisa

Roupala montana

cavalho-bras
c
sileiro

Savia dicctyocarpa/ Se
ecurinega gu
uaraiúva

guaraiúva
g

Tabebuia
a ochraceaa

piúva, ipê-am
marelo

Tabebuia
a vellosoi

ipê-amarelo--de-casca-lissa

Tachigalii denudata/ Sclerolobium
S
m denudatum

passariúva

Taluma o
ovata

pinha-do-bre
ejo

Vitex meg
gapotamica

tarumã
t

Vochysia
a tucanorum

pau-de-tucan
no

Quadro 8
8.2.3-5
Espécies arbóreas para
p
compos
sição de ma
ata ciliar ind
dicadas no PUE.
Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome Popu
ular

Aegiphila
a sellowiana// Aegiphila in
ntegrifolia

Tamanqueiro

Alchornea triplinervia

Tapiá-mirim

Allophylu
us edulis

Chal-chal

Anadena
anthera colub
brina

Angico-branco
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Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome Popu
ular

Aspidosp
perma polyne
euron

Peroba-rosa
a

Aspidosp
perma ramiflo
orum

Guatambu

Balfourod
dendron ried
delianum

Pau-marfim

Bauhinia forficata

Pata-de-vac
ca

Cabralea
a canjerana

Canjerana

Campom
manesia guazzumaefolia

Araçá-do-ma
ato

Campom
manesia xanth
hocarpa

Guabiroba

Cariniana
a estrellensiss

Jequitibá-bra
anco

Cariniana
a legalis

Jequitibá- ro
osa

Casearia
a sylvestris

Guaçatonga
a

Cedrela ffissilis

Cedro

Centrolob
bium tomento
osum

Araribá

Chorisia speciosa

Paineira

Citharexyylum myriantthum

Pau-viola

Colubrina
a glandulosa
a

Saguaragi

Copaifera
a langsdorffiii

Copaíba

Cordia eccalyculata

Café-de-bug
gre

Cordia triichotoma

Louro-pardo
o

Croton flo
oribundus

Capixingui

Cryptoca
arya moschatta

Canela-bata
alha

Dendropa
anax cuneatum

Maria-mole

Enterolob
bium contortiisiliquum

Tamboril

Eugenia iinvolucrata

Cereja-do-m
mato

Eugenia uniflora

Pitangueira

Euterpe e
edulis

Palmito

Erythrina
a crista-galli

Corticeira

Erythrina
a falcata

Mulungu

Esenbeckkia grandiflorra

Pau-de-cotia
a

Genipa a
americana

Jenipapo

Guapira o
opposita

Flor-de-péro
ola

Guarea g
guidonia

Marinheiro

Guazuma
a ulmifolia

Mutambo

Hymenae
ea courbaril// Hymenaea stilbocarpa
s

Jatobá

Inga marg
rginata

Ingá-feijão

Inga vera
a/ Inga urugu
uensis

Ingá-do- bre
ejo

Jacaratia
a spinosa

Jacaratiá

Lithraea m
molleoides

Aroeira-brav
va

Lonchoca
arpus muehlb
bergianus

Embira-de-s
sapo

Luehea d
divaricata

Açoita-cavallo

Machaeri
rium nyctitanss

Bico-de-pato
o

Machaeri
rium villosum
m

Jacarandá-p
paulista

Maclura ttinctoria

Tatajuba
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Espécie | Nome Cien
ntífico

Nome Popu
ular

Metrodorrea nigra

Chupa-ferro

Para a a
arborização a ser implantada na s vias púb
blicas, nos passeios e inclusive nas áreas
verdes (p
parques, parrques lineares, praçass e ajardinam
mentos), de
evem ser toomadas com
mo base as
diretrizes para planttios estabelecidas pelo
o Manual Técnico
T
de Arborizaçã o Urbana (SVMA
(
SP
2005). O PUE propõ
õe ainda allternativas vviáveis de implantação de vegeta
tação no pa
asseio, em
locais não
o indicadoss em função
o de sua larrgura. Outro
os manuais
s técnicos ppoderão serr utilizados
como refe
erência visa
ando aperfe
eiçoamento e aumentando a qualidade dos pplantios, a exemplo
e
do
Manual d
de Normass Técnicas
s de Arborrização Urb
bana (PIRA
ACICABA, 2007). Os
s manuais
supracitad
dos deverã
ão ser utilizados com
mo base metodológic
m
ca para exxecução de
e manejos
arbóreos (corte e transplantes
t
s) e respe ctivos plan
ntios compe
ensatórios, à luz das
s diretrizes
estipulada
as pela Porrtaria SVMA
A n. 58 de 2
2013 para corte
c
e poda
a de vegetaação de porrte arbóreo
do municcípio de Sã
ão Paulo, nos locaiss onde hav
verá implan
ntação de edificações
s e outras
estruturass físicas e que
q necessa
ariamente a
afetarão a vegetação
v
existente.
e
De forma
a complem
mentar, parra as área
as verdes que perm
mitirem maiior adensa
amento da
vegetação
o de porte
e arbóreo em certas porções, recomenda-se que taal procedim
mento seja
priorizado
o a fim de potencializar alguns sserviços am
mbientais, tais como aaumento po
otencial de
recursos alimentaress e abrigo para a aviffauna, prote
eção de solo, confortoo térmico, melhora
m
da
qualidade
e do ar, enttre outros. Para isso, a resolução SMA n. 08
0 de 20088 deverá se
er utilizada
esoluções SMA n. 21 de 2001 e 47 de 200
como basse, e de forma suplem
mentar as re
03, no que
tangem à indicação
o e quantifficação da proporção de espécies a serem
m selecionadas para
plantio, e
em relação
o a carac
cterísticas como espé
écies ame
eaçadas dee extinção, estágios
sucession
nais, síndro
ome de disp
persão.
Programa
as relativos à educ
cação amb
biental, já existentes
s no munnicípio, dev
verão ser
incorpora
ados, pois somariam
s
esforços
e
pa ra a manuttenção e co
onservaçãoo das novas
s praças e
parques a serem im
mplantados,, entre eless: a UMAP
PAZ -; o prrojeto de “P
Penas Alterrnativas; o
Projeto A
Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS); Projeto Zeladores dee Praças; Escola de
Jardinage
em.
Recomen
nda-se que ao longo das implan
ntações do
os parques, praças e outras áre
eas verdes
previstas pelo PUE, atualizaçõe
es dos índicces de qualidade ambiental (Índicce de Áreas
s Verdes –
IAV; Perrcentual de Áreas Verdes – PAV; Índices de Permeabil idade) dev
verão ser
periodicamente realizadas no decorrer da evolução da Operação
o urbana, inncluindo a avaliação
a
e
monitoram
mento dos indicadores
i
s ambientaiss.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
Para a im
mplantação
o do presen
nte program
ma é de re
esponsabilid
dade da prrefeitura, podendo-se
estabeleccer parceria
as e convên
nios com ON
NGs, Órgão
os do Governo, Incorpooração de programas
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governam
mentais, Insstituições de
e Pesquisa
a (públicas e privadas)), empresass públicas e privadas
poderão sser firmadoss.

 Crronograma
O prazo d
de execução deste pro
ograma é va
ariável de acordo
a
com a implantaçção das áre
eas verdes
e dos eixo
os de arborrização no decorrer
d
da implantaçã
ão da OUCM
MVC.
Por outro lado, no qu
ue tange a manutençã
ão da arborização impla
antados, inddica-se ao menos um
prazo de 02 anos para cada lo
ocalidade p
para execuç
ção de man
nejo e tratoos culturais, à luz das
diretrizes dos manua
ais e instrum
mentos lega
ais supracita
ados.
Já a manutenção da
as áreas verrdes a pesq
quisas e apllicação de indicadores ambientais
s (inclusive
novos ind
dicadores) deverão
d
serr permanenttes dentro do
d gestão de
d áreas verrdes da PM
MSP.

 Eq
quipe Necessária
Para mon
nitorar a imp
plantação e manutençção das áreas verdes deve
d
se preever equipe
e composta
por um ssupervisor ou respon
nsável técn ico com nível superior sênior e especialização em
vegetação
o, mais doiss técnicos com
c
formaçção superiorr júnior para
a as atividaddes de cam
mpo.

 Prrevisão de Custo
C
Total
O custo d
deste progrrama deve ser incorpo
orado nas atividades da prefeituura de monitoramento
das obra
as prevista no PUE da
d OUCMV
VC, prevend
do custos mensais dde monitora
amento de
aproximadamente 8..000,00.

8.3 Meio Socioe
econômico
8.3.1 Prog
grama de Comunicaçã
C
ão Social

 Ju
ustificativa
A implanttação das intervençõe
es proposta
as dentro do
d PUE aca
arretará em
m diversas alterações
dentro do
o perímetro
o da OUCM
MVC e nas áreas adjacentes, seja pelo ade nsamento residencial
proposto, pela aberttura de nov
vas vias e m
melhoria do
o sistema viário
v
existeente, ações estas que
acarretarã
ão em melh
horia na ace
essibilidade
e a região e/ou no territtório internoo do períme
etro. Essas
intervençõ
ões provoccarão algun
ns impacto
os, conform
me descrito no capítu
ulo 6 Identtificação e
Avaliação
o dos Impacctos Ambien
ntais.
A execuçção do Prog
grama de Comunicaçã
C
ão Social ju
ustifica-se pela
p
necesssidade de divulgação
d
das obrass incluídas dentro
d
do PUE,
P
assim como o pro
ocesso de im
mplementaçção da OUC
CMVC.
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 Ob
bjetivo
O Progra
ama de Comunicaçã
C
ão Social tem como
o objetivo principal cconsolidar meios de
comunica
ação para que o empreendedorr possa div
vulgar as ações nas diferentes fases da
OUCMVC
C, quais sejjam planeja
amento, imp
plantação e operação, possibilitanndo o envo
olvimento e
participaçção da pop
pulação no processo de planejamento desta região ddo município de São
Paulo.
A implan
ntação destte programa permite a divulgaç
ção de info
ormações ooficiais a re
espeito do
empreend
dimento, mantendo
m
a população
o e as dem
mais institu
uições envoolvidas info
ormadas a
respeito d
de todas as etapas do empreendim
mento.
Os objetivvos específficos do Pro
ograma de C
Comunicaçã
ão Social es
stão elencaados a segu
uir:
- esclareccimentos a respeito da OUCMVC e das interv
venções pro
opostas parra a popula
ação da
ADA;
- esclareccimento da população a respeito dos impacttos ambienttais e as meedidas adottadas para
minimizarr ou potencializar os mesmos;
m
- implem
mentação de
d ações de
d comuni cação soc
cial para apresentaçã
a
ão e discu
ussão dos
programa
as e projetos propos
stos voltad os à minimização / potencializzação dos impactos
decorrenttes da impla
antação da OUCMVC;
– contribu
uir para a minimizaçã
ão das inte
erferências da obra na
a rotina daa população
o da ADA,
orientando-as a resspeito de procedimenttos e medid
das adotad
das pela SP
P-Urbanism
mo e pelas
empresass responsávveis pela ex
xecução da
as diferentes obras nec
cessárias ppara a impla
antação do
PUE;
m como fu
– o programa de co
omunicação
o social tem
undamento apoiar os demais pro
ogramas e
projetos a serem executados
e
em decorrrência da implantação
o da OUC
CMVC, subs
sidiando o
planejame
ento e a exxecução das diversas ações, visto
o que o pro
ograma irá oorientar e intermediar
as ações de comuniccação do em
mpreended
dor com seu
us diferentes
s interlocutoores;
– garantirr que a com
munidade envolvida
e
te
enha informações sufic
cientes a reespeito do andamento
a
de todas as etapas da
d OUCMVC;
DA provoca
– diminuirr a ansiedade da população da AD
ada pelas alterações p ropostas pa
ara a área;
– otimiza
ar os benefícios proporcionados pela OUC
CMVC, prin
ncipalmentee os relacio
onados ao
adensamento popula
acional prop
posto, a dissponibilidad
de de estoques, as inteervenções no
n sistema
viário, o a
aumento da
as áreas verrdes pública
as e a melhoria no sistema de dreenagem da região;
– coordenar, adequ
uar e execu
utar as ativvidades des
ste program
ma, de form
ma a garan
ntir o bom
desenvolvvimento doss mesmos.
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 Prrincipais Atividades
As ações de caráter imediato se
erão iniciad
das após a aprovação
a
do EIA/RIM
MA, nesta ettapa iniciase o deta
alhamento do
d Program
ma, a partir da definiçã
ão de objetiv
vos, métod os e estratégias para
implantaçção e eficiência destte canal d e comunic
cação. As atividades necessária
as para o
cumprime
ento desta primeira
p
eta
apa do prog
grama serão
o:
 Elaborração detalh
hada do Pro
ograma de Comunicaç
ção Social para
p
todo o período de
e execução
da OUCM
MVC;
 Treinamento e ca
apacitação de
d profissio nais incumb
bidos de ex
xecutar a coomunicação
o social;
 Avaliaçção da viab
bilidade da implantação
o de serviço
o de atendim
mento telefôônico por 08
800;
 Montag
gem de um
m banco de dados do p
programa, com o descrritivo das açções do pro
ograma e o
registro de todas as ações exec
cutadas;
 Uniform
mizar as informações e imagens instituciona
ais da OUC
CMVC que serão veiculadas por
diferentess empresass;

 Atualizzação dos principais atores soc iais, lideran
nças e insttituições attuantes na região, já
identificad
dos no pla
ano de com
municação da fase de
d estudos
s, e abertuura de um canal de
comunica
ação;
de evento
 Organização e realização
r
os com os diversos atores socciais e públicos-alvo
identificad
dos;
enção do canal
 Manute
c
de co
omunicação
o, já existen
nte entre a SP-Urban ismo e os servidores
das subprefeituras da
d Sé, Mooc
ca, Ipiranga
a e Vila Pru
udente, auxiiliando as aatividades dos
d demais
programa
as;
 Identifiicação das atividades que serão d
desenvolvid
das no âmb
bito dos dem
mais programas e que
necessite
em de parce
eria com o Programa
P
d
de Comunicação Social para definnição das diretrizes de
ação e manutenção de atividades conjunta
as com outrros program
mas ambienttais;
 Auxilia
ar a prepara
ação de um plano de d
divulgação com
c
informações sobrre os imóveis a serem
desaprop
priados e o cronogram
ma previsto para execução deste
e processo.. Essa ativiidade será
realizada por meio de reuniões previamentte agendadas e acorda
adas com a população
o afetada;
 Elaborração de plano de divu
ulgação do cronogram
ma das atividades de ccada obra prevista
p
no
PUE;
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 Realiza
arcerias com
m os diferen
ntes tipos de
e mídia – joornais, rádio
os, internet
ar contatos e firmar pa
- de alcance locall e regional;;
 Manter atualizada
as as inform
mações dissponibilizada
as no site da SP-Urbaanismo a respeito da
Operaçção Urbana
a Consorcia
ada Mooca
a Vila Cario
oca, incuind
do o númerro da sala e dias da
seman
na em que ocorrem
o
o atendimento
a
o à população;
 Fazer a divulgaçã
ão de form
ma transpare
ente para a população
o dos valorres adquirid
dos com a
venda de estoque
es e os gastos com a
as obras e estudos ne
ecessários ppara a implantação e
monito
oramento do
o PUE;

Além dass atividadess elencadas
s anteriorme
ente, que sã
ão caracterrizadas com
mo ações in
niciais e de
caráter im
mediato, iniiciam-se as
s atividadess de longo prazo e de
e caráter ppermanente
e, as quais
estão desscritas a seg
guir.
Esta etap
pa funcionará de acord
do com o prrocesso de comunicaç
ção social eestabelecido
o na etapa
anterior. Ao mesmo
o tempo em
m que ocorrrerão interv
venções es
specíficas dde modo a garantir a
implemen
ntação de medidas
m
mitigadoras, co
ompensatórias e poten
ncializadoraas.
As ações relacionadas à esta fa
ase, devem estar balizadas sobre as seguinte
tes atividade
es:
 Organizar um crronograma de reuniõ
ões com os responsá
áveis peloss demais programas
ambien
ntais que fa
azem interfa
ace com o p
programa de
e comunica
ação social;
 Preparração do material de comunicaçã
c
ão social a ser
s utilizado
o nestes proogramas. Focando
F
se
na produção de fo
older’s, carttilhas, bann er’s, vídeos
s, gravações em rádioss e jornais impressos;
 Realiza
ar a divulg
gação em diversos
d
me
eios de com
municação (jornal, TV
V e rádio) e distribuir
materia
al informattivo a resp
peito da O
Operação Urbana
U
Con
nsorciada M
Mooca Vila
a Carioca,
dispon
nibilizando informações
s do adenssamento pro
oposto, das
s intervençõões no siste
ema viário,
do aum
mento da árrea verde e melhorias no sistema de drenage
em;
 Manter atualizada
as as informações dissponibilizad
das para os
s meios dee comunicaç
ção, como
rádio, televisão e jornais im
mpressos d
de alta circ
culação a cerca
c
das diferentes etapas da
implan
ntação do em
mpreendimento;
 Definirr critérios de autoavaliiação do prrograma, emitindo rela
atórios perióódicos de atividades,
a
para m
manter um padrão
p
de qualidade, ccumprindo o cronogram
ma e os objeetivos propo
ostos;
 Criar m
mecanismos de participação da p
população, seja por meio
m
de reuuniões, consultas, em
locais acessíveis a todos.

 Co
oordenação
o, instituição
o e parceria
as.
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A coorden
ste program
ma são de re
esponsabilidade da PM
MSP, que, para
p
tanto,
nação e exxecução des
deverá co
ontar com equipe técn
nica compa
atível às ex
xigências do programaa. Podendo
o-se inserir
nos contratos com as empreiteiras as ações de comunicaçã
ão específficas das obras,
o
que
deverão ser fiscalizzadas pela equipe da
a PMSP. Por
P sua vez
z, esta equuipe técnica
a manterá
estreito contato co
om as Su
ubprefeitura
as da Moo
oca, Ipiran
nga, Sé e Vila Prudente, os
representtantes da sociedade civil,
c
para ottimização dos
d resultad
dos do proggrama e cumprimento
dos objetivos e execcução das atividades.
a

 Crronograma
As ativida
ades previsstas para se
erem realizzadas por meio
m
do Pro
ograma de Comunicação Social
deverão sser iniciada
as a partir da
d emissão
o da Licença
a Prévia pe
elo órgão aambiental re
esponsável
pelo licen
nciamento do empree
endimento. As ativida
ades previstas no âm
mbito deste programa
deverão ser realizadas em tod
da a etapa
a de implan
ntação da Operação Urbana Co
onsorciada
Mooca Vila Carioca.

 Eq
quipe Necessária
A equipe necessária
a estimada para execu
ução deste programa é compostaa por um co
oordenador
de nível p
pleno, com experiência
a em comun
nicação de assuntos ambientais
a
e de urbanismo. Além
de dois p
profissionaiss de nível júnior
j
tamb
bém com experiência em comunnicação. É necessário
n
ainda um técnico de nível médio
o, para ativ idades de apoio.
a

 Prrevisão de Custos
C
O custo d
deste progra
ama deve ser
s absorvid
do pela PMSP, nas atividades dee comunicaç
ção junto à
ama custo aproximado de R$2500.000,00 (d
população
o, estimand
do-se para este progra
duzentos e
cinquenta
a mil reais) ao ano, considerando
o a equipe necessária
n
para a suaa execução, os custos
de materiais, insumo
os e equipamentos.
8.3.2 Prog
do Processso de Desapropriação dos Imóveiis Afetados
grama de Negociação
N

 Ju
ustificativa
A implanttação da Operação
O
Urbana Conssorciada Mooca
M
Vila Carioca,
C
em
mbora seja localizado
sobre um
ma área de baixa densidade demo
ográfica, ne
ecessitará de
d intervençções que acarretarão
a
desaprop
priações.
Nesta ettapa de planejamen
p
nto, o EIA
A diagnostticou as eventuais
e
áreas pas
ssíveis de
desaprop
priação na escala
e
de Blocos,
B
consstituídos po
or conjuntos
s de imóveiss, conforme
e pode ser
analisado
o no Item 5.3.15.1
5
Áre
eas Passíve
eis de Desa
apropriação
o ADA, ondde são iden
ntificados e
caracterizzados os 21
15 Blocos de
d Desapro
opriação, os
s quais estã
ão apresenntados sinte
eticamente,
organizad
dos por pred
dominância
a de uso na Tabela 8.3.2-1.
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A desaprropriação constitui um
m fator gera
ador do imp
pacto da “P
Perda de im
móveis resiidenciais e
comerciaiis/prestadorres de serv
viços nas árreas passív
veis de desa
apropriaçãoo”. Portanto
o, caberá a
este Prog
grama, execcutar as me
edidas de m
mitigação necessárias para minim
mizar este impacto de
alta relevâ
ância.
do meio socioeconôm
Conforme
e demonstrrado no diagnóstico d
mico as deesapropriações serão
necessárias para a implantação das adeq
quações viá
árias neces
ssárias a O UCMVC, englobando
215 difere
entes bloco
os que foram
m classificad
dos de acordo com o seu
s uso preedominante
e, em: Área
Pública; Comércio e Serviços
s; Desocup
pado; Habitação Subnormal; Inddustrial; Institucional;
Ocupação
o Incipiente
e e Residencial.
Esta classsificação, durante os
s trabalhoss de campo
o permitiu identificar algumas áreas
á
com
caracteríssticas simila
ares e em alguns
a
caso
os homogên
neas, agrup
pando em bblocos de diistinção de
áreas com
m identidad
de semelha
ante. Os crritérios utiliz
zados foram
m balizadoss por meio
o do uso e
ocupação
o do solo prredominante
e, atividade
es econômic
cas, padrões de edificaação, etc.
A síntese
e geral doss blocos de
e desaproprriação resu
ulta em um total de 1 .383.117m²² de áreas
previstas para intervenções de
d melhoriias nos sistemas viá
ários e dreenagem, bem
b
como
implantaçção de habiitação de in
nteresse so
ocial e novo
os equipamentos e áreeas verdes,, conforme
pode ser observado na Tabela 8.3.2-1, a sseguir.
T
Tabela 8.3.2
2-1
Síntese dos b
blocos de desapropria
d
ação
Uso
os
Predomin
nantes
Área pública

Cambuci

Tam
manduateí T
Tamanduate
eí
Vila
Vila
Outras
Total por
I
II
Monumento Cariocaa Intervenç
ções
uso
o

0

95.047

11.839

3
30.505

8.182

25.337

19.3
397

7.450

0

56.154

8.957

0

Industrial

1
18.828

Institucional
Ocupação
o
Incipiente
Residencia
al

Comércio//Serviço
Desocupado
Habitação
Subnorma
al

Total por PE

0 191.7877

0

298..673

62.7577

25
5.215

171..393

0

85.8677

0

149..471

22.212

0

14.38 1

2.767
2

48..317

187.480

219.834

223
2

22.9499

0

449..314

8
88.781

0

8.740

0

0

0

97..521

5
51.911

6.718

26.402

669
6

33.5755

13
3.345

132..620

1
17.806

1.206

0

4.6
638

1.6999

10
0.459

35..808

22
24.238

298.633

370.518

24.9
927 413.0155

51.786 1.383..117

Cabe resssaltar que tais interve
enções se darão sobre imóveis particularees; portanto
o, qualquer
remoção desta popu
ulação deve
erá ser feita
a mediante desapropriação, que ppor sua vez
z implicará
no pagam
mento de ind
denizações.
A OUCMV
VC, objeto deste licenciamento, e
enquadra-se
e na catego
oria de utiliddade pública segundo
a alínea i (abertura, conservaçã
ão e melho
oramento de
e vias ou lo
ogradouros públicos; a execução
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de planoss de urbaniização) do Art 5º do D
Decreto-lei n. 3.365 de
e 21 de junnho de 1941
1, alterado
pela Lei n
n. 9.785 de 29 de janeiro de 1999 .
Sendo asssim, as dessapropriaçõ
ões – efetivvadas some
ente median
nte ao avisoo prévio e pagamento
p
de indenizzação justa
a e em dinhe
eiro – deve rão atenderr aos preceitos desta nnorma jurídica.
É impera
ativo, portan
nto, a implementação
o de um Programa
P
de Negociaçção do Pro
ocesso de
Desaprop
priação doss Imóveis Afetados,
A
q
que abranja as difere
entes etapaas desta negociação
n
o, avaliaçã
(cadastra
amento doss imóveis e população
ão pericial dos imóveiis e negoc
ciação dos
valores in
ndenizatório
os, pagamento efetivo d
das indeniz
zações e ap
poio à popullação afetad
da).
Este Prog
grama tem como pape
el fundame ntal garantir aos proprietários daas áreas pa
assíveis de
desaprop
priação, a transparênc
t
cia da nego
ociação e do
d pagame
ento dos vaalores inde
enizatórios.
Esta med
dida diminui a inseg
gurança e a ansiedad
de da pop
pulação afeetada, aten
nuando as
possibilidades de de
egradação da
d qualidade
e de vida da
a população
o diretamennte afetada..
Assim, ass definiçõess das formas de nego
ociação e indenização
o são fundaamentais pa
ara o bom
andamento de toda a implantação das ob
bras da OUCMVC. A partir
p
da exxecução do Programa
de Negocciação do Processo de
d Desapro
opriação do
os Imóveis Afetados, certamente
e a PMSP
contará ccom maior apoio
a
da po
opulação na
a implantação dos dem
mais Prograamas Ambie
entais, que
envolvam
m as populaçções da áre
ea diretame
ente afetada
a e do entorrno.

 Ob
bjetivos
O objetivo
o é garantir que o pro
ocesso de n
negociação ocorra com
mo está preevisto em le
ei, e desta
forma ga
aranta o dirreito de ind
denização jjusta (avaliação pericial e negocciação). Co
om isso, o
resultado será a aquisição das
s áreas neccessárias à implantaçã
ão das obraas previstas no PUE,
preservan
ndo os inte
eresses da
as partes e
envolvidas no proces
sso, sem qqualquer prejuízo às
mesmas.
Visando atender este
e
objetiv
vo principa
al também foram definidos os seguintes objetivos
específico
os:
 Accompanhar o process
so de inden
nização dos imóveis afetados, aatentando-s
se para os
de
esdobramen
ntos sociais
s deste proccesso;
 Ga
arantir tota
al transparê
ência no co
ontato com
m a populaç
ção afetadaa; seja em reuniões,
ca
adastramento, avaliaçã
ão dos imó
óveis, nego
ociação, pagamento dde indenização e etc.
Pa
ara que oco
orra maior eficiência
e
ne
esta comunicação é ne
ecessário aggir de forma
a sinérgica
Social;
co
om o Progra
ama de Com
municação S
 Esstabelecer os critérios
s de negociiação e de elaboração
o dos cálcuulos e proc
cedimentos
pa
ara a determ
minação dos
s valores do
os imóveis;
 Co
oordenar ass ações dos
s diversos S
Subprogram
mas que fazem parte deeste Progra
ama;
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 Attender aoss critérios estabelecid
dos pelo Art.
A
5º (Inciso XXIV)) e o Art.. 182º da
Co
onstituição Federal de
e 1988, e ttambém pelo Decreto--lei n. 3.3655 de 21 de
e junho de
19
941 e Decre
eto-Lei n. 10
075/70; e
 Ga
arantir que a avaliação
o pericial do
os imóveis seja feita por
p perito deevidamente
e habilitado
pa
ara esta atribuição, rea
alizando os trabalhos em
e conform
midade com a norma ABNT/NBR14
4653/2, e diretrizes do
d IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliaações e Perícias de
En
ngenharia, ambos
a
para
a valoração
o dos imóveis e negocia
ação com a população
o afetada.

 Prrincipais Atividades
ama de Neg
gociação do Processo
o de Desap
propriação dos Imóveiis Afetados
s incorpora
O Progra
dois Subp
programas, a saber:
(i)

e Cadastram
mento e Ava
aliação dos Imóveis Afe
fetados; e
Subprrograma de

(ii) Subprrograma de
e Acompan
nhamento das Indenizações e Apoio à População
Afetad
da.
Por conta
a desta situação, a seguir serã
ntadas som
mente as aatividades restritas a
ão apresen
coordena
ação geral do
d Program
ma de Nego
ociação do Processo de Desaproopriação do
os Imóveis
Afetados (exclusivass ou de co
oordenação
o dos dema
ais subprog
gramas), vissto que as ações de
cada Sub
bprograma serão
s
descrritas adiante
e.
Seguem a
abaixo as atividades
a
do
d Program a de Negoc
ciação do Processo
P
dee Desaprop
priação dos
Imóveis A
Afetados:
 Attividades exclusiva
as do P
Programa
De
esapropria
ação dos Im
móveis Afe
etados:

de

Neg
gociação

do

Proc
cesso

de

 De
efinição das diretrizes
s e detalha mento do Programa
P
de
d Negociaação do Processo de
De
esapropriaçção dos Imó
óveis Afetad
dos;
Para a so
olicitação da
d Licença de Instalaçção deverá ser detalha
ado este P
Programa, para
p
que a
Secretaria
a Municipa
al do Verde
e e do Me io Ambientte analise e faça suaa avaliação quanto à
pertinênccia de seu conteúdo e estrutura
e
de
e funcionam
mento.
 Planejamento
o geral do Programa de Negocia
ação do Prrocesso dee Desapropriação dos
Im
móveis
A primeira tarefa será montar a equipe té
écnica e de apoio nece
essária paraa executar este PBA.
Em segu
uida, esta equipe jun
nto com a equipe in
nterna da SP-Urbanissmo, incluindo seus
Departam
mentos Juríd
dicos e sua
as Assesso
orias de Imp
prensa, dev
verá equalizzar as inforrmações a
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respeito d
deste Progrrama, bem como monttar estratégias de reun
niões e de rrelacioname
ento com a
população
o afetada.
 Re
ealização de reuniões com as equ
uipes de Prrogramas co
om interfacee direta
O Progra
ama de Neg
gociação do Processo
o de Desap
propriação dos Imóveeis possui associação
a
direta co
om o Prog
grama de Comunica
ação Socia
al. Portanto
o, o primeeiro passo é firmar
responsabilidades e definir cronograma conjunto entre os executores dos Prog
gramas. O
Programa
a de Comun
nicação Social terá um
m Plano de Divulgação
o que auxiliiará na divu
ulgação de
informaçõ
ões e comu
unicados, allém de rece
eber as dúv
vidas da po
opulação deeslocada po
or meio de
ouvidoria, repassand
do-as para os responssáveis pela execução do Program
ma de Nego
ociação do
Processo
o de Desocu
upações dos
s Imóveis.
 Accompanham
mento dos avisos
a
prévi os (decreto
os de desap
propriação);
As inform
mações de aviso prévio devem se
er organiza
adas junto ao
a cronograama de ob
bras, de tal
forma a garantir êxito na es
scolha das datas de envio e publicação
p
do aviso prévio de
desaprop
priação.
 Mo
ontagem de
e banco de dados do P
Programa;
O banco de dados deverá abrrigar todas as informa
ações pertin
nentes ao eempreendim
mento. Ele
deve ser montado du
urante a fas
se de planej
ejamento do
o Programa.. Para tantoo deverá inc
corporar:
o

Detalh
hes do projjeto com a definição das obras no viário, im
mplantação
o de áreas
verde
es, etapas de construçção e cron
nograma de
e implantaçção, todos estes são
necesssários para
a a elaboraçção e definiição das estratégias dee comunicação;

o

Sugesstões e rec
clamações dos diferen
ntes atores envolvidoss: populaçã
ão afetada,
ONGss, Associaç
ção de Mora
adores, insttituições e empresas
e
pparceiras – esta ação
depen
nderá da aç
ção conjunta
a do Progra
ama de Com
municação S
Social;

o

Arquivvo de toda
as as notíccias vinculadas a respeito da desapropriação, nos
difere
entes meios de comuni cação, conhecido com
mo clipping; e

o

Descrritivo das ações execu
utadas pelo
o Programa assim com
mo todos os registros
audiovisuais das
s mesmas;

O principa
al objetivo esperado
e
a partir da ccriação destte banco de
e dados é m
manter aberto o canal
de comunicação en
ntre a popu
ulação exprropriada e o empreen
ndedor. E aainda, poss
sibilitar um
espaço pa
ara esclarecimentos de dúvidas, rreclamaçõe
es e sugestõ
ões, com attendiemtno ágil.
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Os profisssionais ressponsáveis pela orga nização, elaboração e manutennção deste banco de
dados de
everão ser capacitados e treinad
dos de form
ma a incorp
porar ferram
mentas (porr exemplo,
software d
de banco de dados) e metodologiias que pos
ssam auxilia
ar nos trabaalhos.
 Elaboração da
d proposta para o matterial de com
municação social relattivo ao Prog
grama;
De forma
a integrada com o Prog
grama de C
Comunicaçã
ão Social es
sta atividadee definirá o número e
conteúdo dos materiiais informa
ativos.
 Inccorporação
o dos procedimentos previstos e normatiz
zados pela Norma ABNT/NBR14
4653/2;
Deverão ser amplam
mente conh
hecidos e a
aplicados os
o procedim
mentos de avaliação pericial de
imóveis ccontidos na Norma NBR
R 14653/2.
 Trreinamento e capacita
ação de pro
ofissionais responsáve
eis pelas aações de negociação
n
co
om a popula
ação afetada;
Para gara
antir o pad
drão de qua
alidade desste Program
ma, bem co
omo alcanççar seus ob
bjetivos de
forma efe
etiva e satissfatória, os profissiona
ais respons
sáveis por sua
s execuçção serão trreinados e
capacitad
dos.
O treinam
mento visa compreend
der a realid
dade e a forma
f
de comunicaçã
c
ão com os diferentes
públicos-a
alvo. Desta
a maneira, devem se
er abordado
os no treinamento, oss diferentes
s tipos de
linguagem
m adequado
os para a transmissão
o e entendim
mento das informaçõees, focando-se para a
compreen
nsão das ettapas do em
mpreendime
ento.


Insstauração e manutenç
ção dos proccessos de desocupaçã
d
ão por imóvvel afetado

Os respo
onsáveis pe
elo Program
ma deverão abrir proce
essos indiv
viduais por família afettada e por
empresárrios possuid
dores de co
omércio nesstes imóveis. Estes prrocessos inddividuais de
everão ser
montadoss tanto de forma físic
ca (por me
eio de pasttas), como de maneirra digital (e
em pastas
arquivos d
digitais).
Em cada
a processo deverão ser arquiva
ados os protocolos
p
de
d documeentos entre
egues aos
ocupantes, o cadasstramento de
d cada fam
mília a serr realizado, bem comoo outros do
ocumentos
pertencen
ntes ao rela
acionamento
o entre a SP
P-URBANIS
SMO e os ocupantes.
o
Estes pro
ocessos de
everão ser organizado
os de forma
a a facilitarr a sistemaatização dos dados e
informaçõ
ões que subsidiarão a elaboraçã
ão dos relattórios de attividades deeste Progra
ama. Essa
estrutura garantirá a eficácia org
ganizaciona
al dos proce
essos de de
esocupaçãoo.
r
as aos Sub
bprogramas
s
 Attividades relacionada
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 Re
ealização de reuniões de pa
artida com os respo
onsáveis ppelos Subprogramas
su
ubordinadoss ao Progra
ama de Neg
gociação do
o Processo de Desaprropriação do
os Imóveis
Affetados;
 Crriação de um Posto de
e Atendimen
nto à Popula
ação Afetad
da;
 Orrganização de um cronograma integrado de todo o Program
ma, inclusive
e com as
atividades do
os subprogrramas subo rdinados;


mpanhame
Re
ealização de
d reuniõe
es de acom
ento dos subprogram as subordinados ao
Prrograma de
e Comunicaç
ção Social.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
O Progra
ama de Ne
egociação do Processso de Des
sapropriaçã
ão dos Imóóveis Afeta
ados é de
responsabilidade da PMSP (SP-Urban ismo), que
e, no entanto, deveerá firmar parcerias
institucion
nais com o Estado e co
om outras ssecretarias municipais de São Pauulo.

 Crronograma
O Progra
ama de Neg
gociação do
o Processo de Desaprropriação dos Imóveiss Afetados deverá
d
ser
iniciado im
mediatamen
nte após a obtenção d
da Licença Prévia – LP
P e perduraar até o mo
omento em
que todoss os atingidos sejam de
evidamente
e indenizado
os e/ou reassentados.

 Eq
quipe Necessária
A equipe responsávvel pela exe
ecução desste program
ma e dos de
emais subpprogramas deverá
d
ser
coordena
ada necesssariamente por um re
epresentantte da SP-Urbanismo,, de preferência um
ção similarres a este.
funcionárrio que já te
enha acom
mpanhado o
outros proce
essos de desapropriaç
d
Para tantto ele conta
ará com o apoio de 4 assistentes sociais, 4 advogaddos, 5 arqu
uitetos e 5
engenheiros civis, devidamen
nte cadastrrados para fazerem laudos de perícias judiciais
j
e
avaliação
o de imóveiss para valorração das in
ndenizações.
Além dessta equipe técnica,
t
hav
verá ainda a necessid
dade de deffinição de uuma equipe
e de apoio,
para realiização de atividades
a
de
d rotina no
o posto de atendimento
a
o à populaçção, além, de
d pessoal
de apoio às atividade
es de vistorria em camp
po.
ubprogram
ma de Cada
astramento
o e Avaliaçã
ão dos Imó
óveis Afetad
dos
 Su

 Ju
ustificativa
A primeirra etapa do processo de
d desapro
opriação diz
z respeito ao
a aviso préévio, feito mediante
m
a
publicaçã
ão de decrretos de desapropria
d
ação. Depo
ois dessa definição ooficial das áreas de
desaprop
priação faz--se o cada
astramento detalhado
o dos imóv
veis, propriietários e população
afetada.
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A SP-Urb
banismo devverá executtar, por meiio de equipe
e especializ
zada, um traabalho de diagnóstico
d
das com
munidades inseridas
i
nas
n
áreas de desaprropriação. Este trabaalho aprese
entará um
diagnósticco consiste
ente das pro
opriedades e das famíílias diretam
mente afetaddas pela im
mplantação
do empre
eendimento..
Após o ccadastrame
ento dos im
móveis e p
proprietários
s afetados deverá serr feita as avaliações
(perícias)) dos imóve
eis afetados
s, visando o cálculo do
os valores de
d indenizaação por im
móvel. Com
isso, a P
PMSP terá controle
c
do
os númeross oficiais de
e imóveis e populaçãoo afetada (que
(
serão
indenizad
das), congelando o cad
dastro de po
opulação de
esapropriad
da, restringi ndo as possibilidades
de invasã
ão e ocupa
ação irregular de lotess hoje não ocupados, que não raro ocorre
em nessas
circunstân
ncias.
bjetivos
 Ob
O objetivvo principal deste sub
bprograma é promover o cadastrramento soocial e avaliação das
proprieda
ades diretam
mente afetadas pelo em
mpreendime
ento.

 Prrincipais Atividades


ontagem de
e um Posto de Atendim
mento à Pop
pulação Afe
etada pelas desapropriações;
Mo

A PMSP
P, por meio
o da equipe técnica
a responsáv
vel deste Programa e do Pro
ograma de
Comunica
ação Socia
al, terá a responsab
bilidade de montar uma centraal de atend
dimento à
população
o afetada, na qual será possíve
el o contatto entre a população desaproprriada e os
profission
nais envolvid
dos no Prog
grama.
Este Possto deverá localizar-s
se em loca
al de fácil acesso aos ocupanntes afetados, sendo
recomend
dado o uso de instalações já existtentes da CPTM,
C
do METRÔ ou dda SP-Urbanismo.
O Progra
ama de Co
omunicação
o Social fica
ará responsável pela implantaçãão da ouvidoria, que
receberá as dúvidas, sugestõe
es e reclam
mações da
a população
o afetada ppela desocupação. A
ouvidoria será de
esenvolvida por meio
o de inte
ernet (web
bsite) ou telefone, este que
obrigatoriiamente devverá ser gra
atuito, nos m
moldes de atendimento
a
o por 0800.
 Re
ealização de
d reuniões
s com a po
opulação affetada para
a apresentaação do projeto e do
prrocesso de desocupaçã
ão
Após a e
entrega da comunicaç
ção oficial ((aviso préviio de desapropriação)) informand
do sobre o
empreend
dimento, a SP-Urbanismo com i ntermédio de equipe especializaada em com
municação
social fará
á reuniões com os ocu
upantes doss imóveis para
p
apresentação do pprojeto e do
o processo
de desapropriação.
Os ocup
pantes serã
ão divididos em grup
pos, conforme o tipo
o de uso do imóvel ocupado
(residenccial, comercial, institucional ou serrviços).
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Nas reun
niões serão
o apresenta
adas as ettapas do processo
p
de
d desapro priação, se
endo elas:
cadastram
mento da população
o, avaliaçã
ão pericial dos imóv
veis, negoociação do
os valores
o das inde
indenizató
órios, crono
ograma de pagamento
enizações; apresentaçã
a
ão das pro
opostas de
locais pa
ara reassen
ntamento da populaçã
ão e, auxíliio nas tran
nsferências//mudanças dos bens
(mobiliário
o) que deve
erão ser transportadoss para a nov
va residênciia.
 Prroposição e realização
o de reuniõe
es individuais com as fa
amílias afettadas
Após a rrealização de reuniõe
es com os grupos de
e ocupantes e a monntagem do Posto de
atendimento, a equipe respons
sável pelo P
Programa deverá
d
realiizar reuniõees individua
ais com as
famílias a
afetadas, co
onsiderando
o a situação
o socioecon
nômica e psicossocial dde cada fam
mília.
Para esta
a ação é necessário a presençça de um assistente social e/ouu um psicó
ólogo, que
observarã
ão a situaçã
ão de cada família e fa
arão atendim
mento específico de accordo com o caso.
 Ca
adastramen
nto das famílias afetad as
Nas reun
niões individ
duais com as famíliass afetadas caberá ao
os responsááveis pelo Programa
cadastrarr as família
as afetadas
s, levantand
do informaç
ções tais como,
c
númeero de ocu
upantes da
família, id
dade dos ocupantes,
o
escolarida de, renda familiar, tempo de occupação no
o imóvel e
disponibilidade de participar
p
de
e algum prrograma ha
abitacional governameental ou pro
ograma de
assistênccia social (por exemplo, Bolsa Fam
mília), entre outras info
ormações.
Estas info
ormações deverão
d
se
er sistematizzadas, de tal forma a viabilizar a elaboraç
ção de um
diagnósticco familiar, bem como a montage m de um ba
anco de dad
dos.
Nas famílias que não
n
deseja
arem ou nã
ão puderem
m por forç
ça maior (ddeficiências
s motoras,
condição psicológicca, etc.) participar
p
d
de reuniõe
es individu
uais, deverrá ser en
nviado um
representtante do Pro
ograma parra a coleta d
das informa
ações, no lo
ocal de residdência desta família.
O Cadasstramento dos Imóve
eis Afetado
os deverá ser condu
uzido confoorme o ro
oteiro para
elaboraçã
ão de rela
atório sobre desapro
opriação do
os terrenos
s e benfeeitorias des
stinados à
implantaçção das ob
bras. Abaix
xo segue a relação de
d docume
entos neceessários ao
o processo
administra
ativo de dessapropriaçã
ão:










Ficha de Insccrição Imobiliária do Im
móvel;
Ficha de Dessapropriação;
Ficha de Desscrição do Terreno;
T
Ficha de Desscrição das Benfeitoria s;
Fo
oto da Fach
hada do Imó
óvel
Planta Individ
dual do Imó
óvel;
Avvaliação Ind
dividual do Imóvel;
Tíítulo de Propriedade do
o Imóvel;
emonstrativ
Ce
ertidão Neg
gativa de Dé
ébitos ou De
vo de Débito
os Imobiliárrios;
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Memorial Desscritivo da Área
Á
Exprop
priada;
Memorial Desscritivo da Área
Á
Rema nescente;
Planta de De
esapropriaçã
ão.

 Ava
aliação periccial dos imó
óveis desap
propriados
Caberá a
ao coordena
ador deste Programa
P
o envio de profissionais de nível ssuperior de
evidamente
habilitado
o para elaboração de laudos de pericias jurrídica de vis
storias e avvaliações de
d imóveis.
Nesta ava
aliação devverão ser qu
uantificadass e qualificadas as benfeitorias, a localização
o do imóvel
o grau de
e aproveitam
mento come
ercial entre outros aspectos. Esta vistoria dee avaliação deverá ser
organizad
da na forma
a de laudo, que será a base para a valoração
o das indeniizações.
Os proce
edimentos de perícia e avaliaçã
ão das be
enfeitorias deverão
d
reespeitar as seguintes
diretrizes:
o

O
Os imóveiss serão ava
aliados ind
dividualmente para fin
ns do ajuizzamento de
e ação de
d
desapropria
ação, segun
ndo metodo
ologia técnic
ca respalda
ada nos insttrumentos normativos
n
rreconhecido
os pelo IBA
APE - Institu to Brasileiro
o de Avaliações e Períícias de Engenharia e
p
pela ABNT – Associaçã
ão Brasileirra de Norma
as Técnicas
s;

o

S
Serão celeb
brados acorrdos com o s expropria
ados, condic
cionados à homologaç
ção judicial
e à entrega imediata do bem livre
e e desembaraçado de
e coisas e ppessoas, ca
alculando o
vvalor, para fins do acordo,
a
até
é o limite da avaliaç
ção técnicaa da SP-U
Urbanismo,
a
atualizado até
a a data da
d negociaçção, permitin
ndo o pross
seguimento do feito até
é o final da
d
decisão judicial.

 Rea
alização de reuniões mensais
m
de m
monitorame
ento do prog
grama;
A equipe responsáve
el pela exec
cução deste
e Programa
a deverá se
e reunir mennsalmente para
p
expor
os resulta
ados e perccepção do andamento
o das ativid
dades do Programa. C
Com isso pretende-se
sanar as não conforrmidades qu
ue por venttura poderã
ão surgir, be
em como ppotencializar as ações
que estão
o obtendo êxito.
ê
 Elaboração de
d relatórios
s de acomp anhamento
o das ativida
ades;
Deverão sser elabora
ados relatóriios de moniitoramento para o coorrdenador geeral do Prog
grama.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
A monta
agem da equipe
e
resp
ponsável p
pelo Progra
ama e a execução do mesmo são de
responsabilidade da PMSP (SP
P-Urbanismo
o).
 Su
ubprogram
ma de Acom
mpanhamen
nto das Ind
denizações
s e Apoio à População Afetada
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 Ju
ustificativa
Conforme
e abordado no presentte EIA, a de
esapropriaçã
ão de parte
e da populaçção residen
nte na área
da OUCM
MVC é um dos princiipais impacctos ambien
ntais deste empreenddimento. A fim de se
compensa
ar este imp
pacto faz-se
e necessário
o um subpro
ograma que
e acompanhhe os pagamentos de
indenizaçções e apoio à populaç
ção diretam
mente afetad
da (por exe
emplo, auxi liando nas mudanças
de família
as carentes).
No Art.18
82 da Constituição Fed
deral de 19
988, o parág
grafo 3º versa que “Ass desapropriações de
imóveis urbanos se
erão feitas
s com prévvia e justa
a indenizaç
ção em di
dinheiro”. Portanto,
P
o
empreend
dedor deve
erá pagar as
s indenizaçções em consonância com o cronnograma prreviamente
definido e acordado com os expropriad
dos. Do mesmo
m
mod
do procedeerá aos va
alores das
indenizaçções, negocciados na ettapa anterio
or (cadastra
amento e av
valiação doss imóveis).

 Ob
bjetivos
O objetivo principal deste subp
programa é promover o melhor andamentoo dos pagam
mentos de
indenizaçções referen
ntes às desapropriaçõe
es, bem com
mo predispo
or o apoio à população
o afetada.

 Prrincipais Atividades
 Man
nter o Posto
o de Atendimento à Po
opulação Affetada pelas
s desaproprriações;
Após a in
nstalação do
o Posto de atendimentto, os respo
onsáveis pe
ela execuçãão deste sub
bprograma
deverão u
utilizar a insstalação do mesmo pa ra acompan
nhar o paga
amento dass indenizaçõ
ões.
 Am
mpliar o ba
anco de dad
dos dos im
móveis e po
opulação afetada conteemplando as
a datas e
va
alores das in
ndenizaçõe
es;
 Crriar um ba
anco de da
ados com o cadastro de família
as carentess sem recu
ursos para
prromoverem os deslocamentos com
mpulsórios;
 Re
ealização de reuniões mensais de
e monitoram
mento do su
ubprogramaa;
A equipe responsáve
el pela exec
cução deste
e Programa
a deverá se
e reunir mennsalmente para
p
expor
os resulta
ados e perccepção do andamento
o das ativid
dades do Programa. C
Com isso pretende-se
sanar as não conforrmidades qu
ue por venttura poderã
ão surgir, be
em como ppotencializar as ações
que estão
o obtendo êxito.
ê
 Elaboração de
d relatórios
s mensais d
de atividade
es;
Deverão sser elabora
ados relatóriios de moniitoramento para o coorrdenador geeral do Prog
grama.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
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A montag
gem da eq
quipe responsável pe
elo subprog
grama e a execuçãoo do mesm
mo são de
responsabilidade da PMSP (SP
P-Urbanismo
o).

 Prrevisão de Custo
C
Total
O custo deste programa deve ser absorvvido pela PMSP
P
(SP--Urbanismoo), para as atividades
descritas neste programa é estiimado em R
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinnquenta mil reais) por
ano, conssiderando a equipe necessária pa
ara a sua ex
xecução, os
s custos dee materiais, insumos e
equipame
entos a sere
em utilizado
os.
Neste m
montante nã
ão estão incluídos o
os valores
s de inden
nização e apoio à população
desaprop
priada.

8.3.3 Prog
grama de Monitorame
M
nto da Ope ração Urba
ana Consorc
ciada Moocca Vila Cario
oca.
Alguns im
mpactos ide
entificados podem ser potencializ
zados, prev
venidos ou corrigidos a partir de
ações co
onjuntas en
ntre a SP-Urbanismo,, as Subprrefeituras da
d Mooca, Ipiranga, Sé e Vila
Prudente e Secretarria Municipa
al de Habita
ação. Trata
a-se de uma
a forma de monitorar e avaliar a
eficácia d
das interven
nções e faze
er adequaçõ
ões que se identifiquem
m como neccessárias.
Cabe desstacar aqui que a impla
antação de ste Program
ma de Monitoramento da Operação Urbana
Consorcia
ada Mooca
a Vila Cario
oca, é nece
essária para subsidia
ar as decisõões do Co
onselho do
Fundo Esspecial da Operação
O
Mooca
M
Vila C
Carioca de forma
f
a coo
ordenar as pprioridades das obras
de interve
enções e a necessidad
de de adequ
uações e/ou modificaç
ções no PUE
E, assim co
omo definir
os leilõess para a ven
nda de CEP
PACs.

 Ob
bjetivos
O objetivo
o principal deste Prog
grama é o de Monitorramento da Operação Urbana Co
onsorciada
Mooca Viila Carioca.. O monitorramento se rá responsá
ável por ve
erificar se a s implantaç
ções estão
ocorrendo
o dentro do
o cronogram
ma estipulad
do e princip
palmente avaliar se appós a impla
antação os
resultados esperado
os foram alcançados o
ou se há necessidade
n
e de adequuações, sejjam outras
obras ou simples aju
ustes.

 Prrincipais Atividades
A equipe
e responsávvel por estte program
ma será res
sponsável pela avaliaação da eficácia das
intervençõ
ões após su
ua implanta
ação:



Avvaliar a eficcácia das obras
o
de dre
enagem pro
opostas: se
e foram totaalmente efic
cientes, se
prrecisam de complemen
ntações parra a solução
o dos proble
emas;
Avvaliar, em conjunto com
c
técniccos da Co
ompanhia de
d Engenh aria de Trráfego, as
inttervenções no sistema
a viário;
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Avvaliar a disp
ponibilidade
e dos estoqu
ues e o flux
xo de consu
umo dos meesmos;
Avvaliar os da
ados recebidos do mo
onitoramentto dos equipamentos de saúde, educação,
cu
ultura e lazzer na área
a, para verrificar o au
umento da demanda e a neces
ssidade de
im
mplantação de
d novos eq
quipamento
os;
Monitorar a utilização
u
correta dos instrumento
os urbanísticos disponnibilizados pelo
p
Plano
Diiretor Estrattégico;
Avvaliar a imp
plantação da
as Habitaçõ
ões de Interresse Social – HIS e suua demanda
a;
Monitorar a implantação
o de áreas verdes de acordo com
m as diretrizzes estabelecidas por
esste Estudo de
d Impacto Ambiental.

A cada se
eis meses a equipe res
sponsável p
pela execuç
ção deste programa
p
dee monitoram
mento será
responsável pela elaboração de
d um relattório de atiividades e avaliação dda Operaçã
ão Urbana
Consorcia
ada Mooca Vila Carioc
ca.

 Co
oordenação
o, Instituição
o e Parceria
as
A coordenação destte Programa
a de Monito
oramento será respons
sabilidade dde um profissional de
nível sup
perior perttencente ao
a corpo d
de funcion
nários da SP-Urbanissmo, os quais
q
são
responsáveis pelo Plano Urbanístico.
Além do coordenado
or fará partte da equip
pe responsá
ável por estte program a, técnicos
s de outras
secretaria
as municipa
ais, represe
entantes da
as empresa
as responsá
áveis pela execução das
d obras,
membross da socieda
ade civil org
ganizada, co
omo representantes do
os moradore
res da regiã
ão.

 Crronograma
As ativida
ades previsstas neste programa deverão ser
s iniciada
as a partir da aprova
ação deste
EIA/RIMA
A pelo órg
gão ambien
ntal respon
nsável pelo
o licenciam
mento ambiiental. As atividades
previstas no âmbito deste prog
grama deve
erão ser rea
alizadas em
m toda a etaapa de implantação e
operação
o do Plano Urbanístico
U
da Operaçã
ão Urbana Consorciad
da Mooca V
Vila Carioca..

 Eq
quipe Necessária
A equipe necessária
a estimada para execu
ução deste programa é compostaa por um co
oordenador
de nível p
pleno, com experiência
a em comun
nicação de assuntos ambientais
a
e de urbanismo. Além
de dois p
profissionaiss de nível júnior
j
tamb
bém com experiência em comunnicação. É necessário
n
ainda um técnico de nível médio
o, para ativ idades de apoio.
a

 Prrevisão de Custos
C
Considera
ando-se qu
ue é de responsabili
r
idade da PMSP (SP
P-Urbanismoo), através
s de seus
funcionárrios, a imple
ementação do Program
ma de Monitoramento,, o custo coorrespondente a esse
Programa
a, já está asssociado ao
o custo totall previsto pa
ara a implantação da O
OUCMVC.
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8.3.4 Prog
grama de Prospecção
P
Arqueológiica Intensiv
va

 Ju
ustificativa
É recome
endada a realização de uma ccampanha de prospec
cção arqueeológica inttensiva de
superfície
e e subsuperfície, com
mo ação prreventiva, antes
a
do iníício das obbras de insttalação do
empreend
dimento. De
eve ser aplicado nos te
errenos da ADA
A
e da AID
A e sua exxecução co
ondiciona a
obtenção de licença de instalaç
ção (LI) do e
empreendim
mento.

 Ob
bjetivos


Prrevenir danos ao Patrimônio Arqu
ueológico, protegido pela
p
Constittuição Fede
eral e pela
Le
ei 3.924/61 e a bens de
e interesse histórico ou
u arquitetôn
nico;



Ve
erificar todo
os os loca
ais vulnerávveis do po
onto de vis
sta arqueolóógico (pré--colonial e
hisstórico), antes
a
de qualquer intervençã
ão na áre
ea diretam
mente afettada pelo
em
mpreendime
ento, que po
ossa pôr em
m risco os bens
b
porven
ntura existeentes nesses locais;



Avvaliar novoss impactos não detecta
ados na fas
se de diagn
nóstico e el aborar prop
posição de
medidas de controle de
esses impa
actos, e ca
aso sejam encontrados
e
s bens de interesse,
re
ecomendar ao
a empreen
ndedor as m
medidas ma
ais adequad
das à preseervação ou estudo
e
dos
síttios localizzados, atra
avés da a
adoção de
e programa arqueolóógico espe
ecífico de
prreservação e resgate do
d patrimôn io.

 Prrincipais Atividades


Exxecução de prospecções siste
emáticas, através
a
de atividadess de caminhamento
inttensivo e ap
plicação de
e unidades interventivas, com implantação dee malhas orrtogonais e
/o
ou alinhame
entos de po
oços-teste, ttanto para a averiguaç
ção da inciddência de ocorrências
o
arrqueológicas aflorada
as em su
uperfície, quanto
q
para identificcação de vestígios
arrqueológicos enterrado
os nos terre nos conside
erados com
mo ADA do eempreendim
mento;



Ca
aminhamen
nto extensiivo e inve
estigações oportunísticas nos tterrenos da
a AID do
em
mpreendime
ento tendo em vista a compreen
nsão das condições
c
dde preserva
ação e do
po
oder informativo dos vestígios
v
evventualmentte identifica
ados nessa área. Tal apreciação
a
po
oderá colab
borar com o incremen
nto do conhecimento sobre o coontexto de ocupação
hu
umana reg
gional, assim como poderá se
ervir como ponto reeferencial quanto
q
às
occorrências por
p ventura identificada
as nos terre
enos da ADA
A;



Avvaliação do
o potencial informativvo e científfico, raridad
de de ocoorrência e estado de
co
onservação atual dos
s sítios de interesse identificado
os e regisstro dos mesmos no
Ca
adastro Naccional de Sítios
S
Arque
eológicos junto ao SGP
PA – Sistem
ma de Gere
enciamento
de
e Patrimônio
o Arqueológ
gico do IPH
HAN;



Cu
uradoria e exame,
e
em laboratório , dos eventuais materiais arqueolóógicos cole
etados;



An
nálise, sínttese e inte
erpretação dos dados obtidos nas atividaddes investig
gativas de
ca
ampo.

O desenvvolvimento das atividades proposstas deverá
á permitir a elaboraçãoo de relatórrio técnicocientífico a ser subm
metido ao IPHAN, com
m os resulttados das pesquisas e as recom
mendações
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mais ade
equadas, co
onforme a legislação pertinente,, com relaç
ção ao pattrimônio arq
queológico
envolvido
o.

 Co
oordenação
o, Instituiçõe
es e Parcerrias
onsabilidadee do emprreendedor,
Os trabalhos de prrospecção de campo estarão sob a respo
atureza pú
ública poderão ser uttilizados recursos da
portanto, somente para as obras de na
Operação
o Urbana Consorciada
C
a Mooca Viila Carioca.. Por outro lado, em ááreas perte
encentes a
proprietárrios privado
os, a responsabilidad
de é de em
mpreendedor privado e não po
oderão ser
utilizadoss estes recu
ursos da Op
peração Urb
bana.
Cabe aqu
ui destacarr que, para
a a destina
ação de ev
ventuais materiais colletados e analisados
a
poderão ser firmado
os convênio
os entre o empreende
edor, as Su
ubprefeituraas, uma instituição de
ensino su
uperior e o IPHAN.

 Crronograma
O program
ma será dessenvolvido antes ao in
nício das obras de insta
alação do eempreendim
mento.

 Eq
quipe Necessária
A equipe técnica re
esponsável pelo progra
rama consta
ará de um historiadorr / arqueólo
ogo e dois
ajudantess de campo, com forma
ação no enssino fundam
mental.
8.3.5 Prog
grama de Monitorame
M
nto Arqueo lógico
As atividades do Programa
P
de
d Prospeccção Arque
eológica Inttensiva antteriormente
e descritas
deverão corroborar e subsidia
ar a discrim
minação e caracteriza
ação de zoonas distintas para a
implantaçção do Prog
grama de Monitoramen
M
nto Arqueoló
ógico, confiirmando e / ou estabellecendo os
potenciaiss dos trecho
os analisados e a nece
essidade do
o acompanh
hamento daas frentes de obras.
O monitoramento arq
queológico deverá serr entendido como um acompanha
a
amento da progressão
p
das obras desde ass fases inic
ciais de im
mplantação da infraesttrutura projeetada até os últimos
serviços iimprescindííveis de mo
ovimentação
o de sedim
mentos do so
olo. Deveráá compreen
nder desde
o levanta
amento dass frentes em
e fase an
nterior às ações
a
de locação doo empreend
dimento, o
acompanhamento da
as obras intterventivas realizadas e vistorias posterioress à execuçã
ão de cada
atividade potencialm
mente destrrutiva do esstrato de solo, como serviços dee limpeza do terreno
(destoca)), de escava
de terra (te
ação e de movimentos
m
erraplanage
em).

 Ob
bjetivos


os arqueoló
ógicos existe
entes e porrventura nãoo detectado
os na Área
Prrevenir danos aos sítio
Diiretamente Afetada (AD
DA);



s bens arqu
Ca
aso sejam encontrado
e
ueológicos, recomenda
ar ao empreeendedor as
a medidas
mais adequa
adas à pres
servação ou
u estudo do
os sítios arq
queológicoss localizado
os, através
da
a adoção de
e programa arqueológiico específico.
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 Prrincipais Atividades


Accompanham
mento e vistoria das frrentes de obra potencialmente caausadoras de
d impacto
(escavaçõ
so
obre o patrimônio
p
ões) nas áreas de
efinidas coomo poten
ncialmente
arrqueológicas e/ou inace
essíveis na
a fase de pro
ospecção arqueológica
a
a;



Re
egistro dos sítios de interesse po
orventura encontrados
e
s junto ao C
Cadastro Nacional de
Síítios Arqueo
ológicos do IPHAN;



Cu
uradoria e análise,
a
em laboratório
o, de eventu
uais bens arrqueológicoos coletados
s;



Sííntese e inte
erpretação dos dados obtidos.

As ativida
ades de mo
onitoramentto arqueoló
ógico deverrão gerar re
elatórios paarciais de campo,
c
por
trecho ou
u período, e um Relató
ório Final o
onde deverã
ão estar co
ontempladass todas as atividades
realizadass, com regisstro e documentação e
escrita e fottográfica.
Os sítioss arqueológ
gicos localiz
zados deve
erão ser im
mediatamen
nte registraados no IPH
HAN e os
serviços d
de resgate arqueológic
co deverão ser provide
enciados im
mediatamennte após a localização
de um síttio arqueoló
ógico. A me
etodologia a ser utiliza
ada deverá ser apreseentada ao IPHAN
I
em
documento complem
mentar ao projeto
p
de p
pesquisa, devendo varriar de acorrdo com a tipologia e
caracteríssticas especcíficas de cada sítio.

 Co
oordenação
o, Instituiçõe
es e Parcerrias
ho de levantamento / cadastro
c
de
e eventuais ocorrências estará soob a respon
nsabilidade
O trabalh
do empre
eendedor, portanto,
p
so
omente para
a as obras de natureza pública ppoderão serr utilizados
ada Mooca
recursos da Operaçção Urbana
a Consorcia
a Vila Carioca. Por ooutro lado, em áreas
pertencen
ntes a prop
prietários privados, a responsabilidade é de empreenndedor priva
ado e não
poderão sser utilizado
os estes rec
cursos da O
Operação Urbana.
Cabe aqu
ui destacarr que, para
a a destina
ação de ev
ventuais materiais colletados e analisados
a
poderão ser firmado
os convênio
os entre o empreende
edor, as Su
ubprefeituraas, uma instituição de
ensino su
uperior e o IPHAN.

 Crronograma
O progra
ama será desenvolv
vido no te
empo em que durarr as obrass de insta
alação do
empreend
dimento.

 Eq
quipe Necessária
A equipe técnica re
esponsável pelo progra
rama consta
ará de um historiadorr / arqueólo
ogo e dois
ajudantess de campo, com forma
ação no enssino fundam
mental.
8.3.6 Prog
grama de Resgate
R
Arq
queológico
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De modo geral, a de
efinição do tipo
t
de interrvenção a ser
s realizada em cada sítio deverá
á variar de
acordo co
om sua tip
pologia, seu
u potencial informativo
o e científico, raridadde de ocorrrência e o
estado de
e conserva
ação atual. Assim, os trabalhos de resgate
e ou preserrvação do patrimônio
cultural arqueológico
o serão reallizados com
m base em avaliações
a
individuais, levando-se
e em conta
critérios d
de significân
ncia arqueo
ológica e ass proposiçõe
es teórico-m
metodológiccas mais adequadas à
linha de p
pesquisa.
bjetivos
 Ob


Avveriguar de forma siste
emática, na
as áreas do
os sítios ide
entificados, através da
a aplicação
de
e procedime
entos próprrios do resg
gate científfico arqueollógico, a exxistência de
e vestígios
de
etentores de
e informaçõ
ões sobre o
os processo
os de transformação ssócio-históriico-cultural
de
esenvolvido
os na área;



De
efinir as medidas,
m
as técnicas e os procedimentos de
d abordaggem mais adequados
a
qu
uanto à pre
eservação e / ou o ssalvamento (escavação) para oss sítios arqueológicos
loccalizados;



alvaguardarr o conjunto
o das inform
mações que
e possam advir
a
dos veestígios encontrados,
Sa
asssegurando
o à sociedad
de e aos órrgãos de ge
estão que não ocorram
m perdas sig
gnificativas
de
e conhecimento que fa
azem referê
ência ao pa
atrimônio cu
ultural envoolvido, e de
essa forma
po
odendo aprrofundar e / ou produzzir novas in
nformações
s sobre o hhistórico da ocupação
hu
umana dass áreas pes
squisadas enriquecen
ndo o conte
exto arqueeológico reg
gional e o
na
acional.

 Prrincipais Atividades


ealização de
d atividade
es técnicas específicas de resgate científicoo arqueológ
gico, como
Re
ab
bertura de unidades
u
de
e escavaçã
ão (sondage
ens arqueológicas, po ços-teste), retificação
de
e perfis esttratigráficos
s expostos, aplicação de técnicas de escavvação em superfícies
s
am
mplas (áre
eas de decapagem), exposição
o das estrruturas de interesse e coleta
ge
eorreferenciada do material de intteresse;



arefas de curadoria
c
e análise, e
em laborató
ório, dos bens
b
arqueeológicos co
oletados e
Ta
de
estinação pa
ara conserv
vação e salvvaguarda desse
d
materrial;



Sííntese e inte
erpretação dos dados obtidos;

Tais proccedimentos deverão pe
ermitir a ela
aboração de
e relatório técnico
t
a seer enviado ao IPHAN
com os re
esultados finais obtidos
s suscitado
os pela aplic
cação das técnicas
t
invvestigativas de campo
e de gab
binete / laboratório e as recom
mendações finais no caso de aainda rema
anesceram
que possam
eventuaiss bens de in
nteresse arq
queológico q
m estar em risco.
Da mesm
ma forma, de
everão ser desenvolvid
das ações de
d divulgaç
ção das pessquisas arqueológicas
e de seuss resultadoss para o gra
ande público
o e para a comunidade
c
e científica, possibilitan
ndo que os
dados pro
oduzidos possam ser utilizados p
por outros pesquisado
ores para a compleme
entação ou
desenvolvvimento de
e estudos regionais, incrementa
ado o conhecimento sobre o Patrimônio
Cultural A
Arqueológicco Nacional..
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 Co
oordenação
o, Instituiçõe
es e Parcerrias
Os trabalhos de prrospecção de campo estarão sob a respo
onsabilidadee do emprreendedor,
portanto, somente para as obras de na
atureza pú
ública poderão ser uttilizados recursos da
Operação
o Urbana Consorciada
C
a Mooca Viila Carioca.. Por outro lado, em ááreas perte
encentes a
proprietárrios privado
os, a responsabilidad
de é de em
mpreendedor privado e não po
oderão ser
utilizadoss estes recu
ursos da Op
peração Urb
bana.
Cabe aqu
ui destacarr que, para
a a destina
ação de ev
ventuais materiais colletados e analisados
a
poderão ser firmado
os convênio
os entre o empreende
edor, as Su
ubprefeituraas, uma instituição de
ensino su
uperior e o IPHAN.

 Crronograma
O progra
ama será desenvolv
vido no te
empo em que durarr as obrass de insta
alação do
empreend
dimento.

 Eq
quipe Necessária
A equipe técnica re
esponsável pelo progra
rama consta
ará de um historiadorr / arqueólo
ogo e dois
ajudantess de campo, com forma
ação no enssino fundam
mental.
8.3.7 Prog
grama de Educação
E
Patrimonial
P
Tal progrrama deverá
á ter caráte
er preventivvo e ocorre
er durante o resgate ccientífico arq
queológico
ou duran
nte a fase de implan
ntação do empreendimento, co
ondicionanddo, sua execução, à
obtenção da licença de operaçã
ão (LO).
A educaçção patrimonial objetiva
a promoverr a apropriação, valoriz
zação e resssignificação
o dos bens
de interessse culturall, arqueológ
gico ou histtórico, da re
egião para a populaçãoo presente nas áreas
de influên
ncia do emp
preendimen
nto, atravéss da difusão
o dos conhe
ecimentos aaté então alcançados
a
pela ciência arqueollógica e pe
elos trabalho
os de arqueologia des
senvolvidoss para o prrocesso de
licenciam
mento ambie
ental do emp
preendimen
nto em ques
stão.
Além da comunida
ade como um todo, o público alvo tamb
bém deveráá ser com
mposto por
profission
nais direta ou indireta
amente envvolvidos no
o projeto de
d implantaação e exe
ecução do
empreend
dimento.
bjetivos
 Ob


omentar iniciativas de promoçã
ão, defesa, preservação e connservação dos bens
Fo
arrqueológicos, históricos
s e culturaiss;



Prromover a correspons
c
abilidade p
pela preserv
vação do pa
atrimônio aarqueológico
o, histórico
e cultural, loccal e regiona
al;
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Co
omunicar, esclarecer e sensib
bilizar a comunidade
c
e local in serida na área do
em
mpreendime
ento e se
eu entorno sobre as
s especificidades doss bens pa
atrimoniais
en
nvolvidos, os
o impactos
s e os risco
os a que es
sses patrimô
ônios possaam estar su
ubmetidos,
alé
ém das imp
plicações ju
urídico-lega
ais quanto à ocorrência
a de qualquuer tipo de dano, que
de
e maneira in
ndiscriminad
da, venha a ser causados ao patrrimônio naccional.

 Prrincipais Atividades


Ap
plicações de
d palestra
as e oficina
ecursos audiovisuais para o pú
úblico alvo
as com re
ind
dicado;



Elaboração de
d material impresso p ara divulgação do conhecimento alcançado através do
de
esenvolvime
ento dos programas das etap
pas anterio
ores dos eestudos pa
atrimoniais
cu
ulturais.

 Co
oordenação
o, Instituiçõe
es e Parcerrias
Esse prog
grama é de responsab
bilidade da p
prefeitura.

 Crronograma
O progra
ama será desenvolv
vido no te
empo em que durarr as obrass de insta
alação do
empreend
dimento.

 Eq
quipe Necessária
Tal programa deve
erá ser de
esenvolvido
o por equiipe técnica
a multidiscciplinar, forrmada por
historiado
or, arqueólo
ogo e educa
ador.
Estes qu
uatro último
os program
mas aprese ntados (de
e Prospecç
ção Arqueoollógica Inte
ensiva, de
Monitoram
mento Arqu
ueológico, de
d Resgate Arqueológico e de Ed
ducação Paatrimonial) referem-se
r
a um únicco tema – Patrimônio
P
- e por esta
arem intimamente relac
cionados fooi realizada uma única
previsão d
de custos, que
q prelimin
narmente re
esultou em um total de
e R$ 145.0000,00.
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9. Progn
nóstico
O prognó
óstico ambie
ental elaborado para a Operação
o Urbana Consorciada
C
a Mooca Viila Carioca
(OUCMVC
C) contem
mplou as possíveis a lterações dos
d
aspecttos ambienntais analis
sados nos
capítulos de diagnósstico ambie
ental refere nte aos me
eios físico, biótico e ssocioeconôm
mico deste
EIA, conssiderando desta
d
forma
a as transfo
ormações do
o território decorrentess da implan
ntação das
intervençõ
ões previstas no PU
UE. Para e
esta análise
e foram co
onsideradoss dois cen
nários, um
considera
ando as tran
nsformaçõe
es que posssam ocorrerr na área se
em a implanntação da OUCMVC
O
e
outro ana
alisando as condições e alteraçõess com a imp
plantação do
d PUE.

9.1 Situa
ação sem
m empreen
ndimento
ental dos meios físicoss, biótico e socioeconô
ômico, perm
mitiu a comp
posição de
O diagnóstico ambie
ndições atu
uais do pe
erímetro de
e abrangên
ncia da OU
UCMVC, de
e forma a
um retratto das con
identificarr as pressõ
ões a que este território
o esta sujeito, os proje
etos e proggramas prev
vistos para
esta área
a e finalmen
nte a constru
ução de um
m cenário de
e evolução de
d suas tra nsformaçõe
es.
Destaca-sse primeiramente que,, de acordo
o com dados do censo do IBGE a população
o residente
no períme
etro era de 139.658 ha
abitantes em
m 2010, sen
ndo o setor do Ipirangaa o mais po
opuloso e o
Henry Fo
ord o que apresenta
a
menor
m
conttingente po
opulacional,, fato assocciado a pre
esença de
galpões n
nesta porção territorial e menor co
ontingente de
d residências.
Conforme
e pode se observar ao
a longo do
o diagnóstic
co ambienttal, o perím
metro encon
ntra-se em
processo de transforrmação, de
e forma que
e a dinâmica
a imobiliária
a recentemeente vem construindo
c
diversos empreendim
mentos hab
bitacionais em formato
o de condo
omínios de edifícios ve
erticais em
substituiçção aos galp
pões horizo
ontais de an
ntigas indústrias desativ
vadas.
apresenta estruturas
Além dissso, trata-se de uma árrea que já a
e
de
d transporrte público instaladas,
como linh
ha de VLP, corredor de
d ônibus e estações de
d trem me
etropolitanoo e metrô. Destaca-se
D
que, a prresença de transporte público de
e massa atrrai investimentos imobbiliários resiidenciais e
conseque
entemente novos
n
mora
adores para
a a região, porém trata
a-se de um processo que
q ocorre
de forma espontânea, sem plan
nejamento, resultando em uma pa
aisagem coom edifícios
s esparços.
De acordo
o com o dia
agnóstico ambiental ide
entifica-se um
u crescim
mento da ativvidade imob
biliária que
é promovvida, princip
palmente, pela
p
procura
a de terrenos de gran
nde porte p or parte da
as grandes
incorpora
adoras nota
adamente nos
n
bairros da Mooca
a, Ipiranga e, mais reecentementte, na Vila
Prudente, este deco
orrente da expansão
e
d
do Metrô e por ser alternativa dee moradia aos
a preços
maiores d
do bairro da
a Mooca.
De acordo com dado
os disponib
bilizados no
o diagnóstico ambienta
al do meio ffísico, observa-se que
os princip
pais pontoss de inund
dação na A
ADA da OUCMVC es
stão alocaddos ao lon
ngo do rio
Tamandu
uateí, o rio de maior ordem da re
egião, tributtário do rio Tietê. Vistoo que trata
a-se de um
curso d’á
água intensamente anttropizado, rretificado a partir do final
f
do sécculo XIX, com
c
canais
relativame
ente estreittos e talude
es impermea
abilizados, mata ciliar ausente e aavenidas de
e fundo de
vale.
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A retificaçção observvada no rio Tamandua
ateí contribu
uiu efetivam
mente para o aumento
o da vazão
das água
as, já que acabou com
c
os me
eandros na
aturais do leito, aceleerando a correnteza,
c
favorecen
ndo as ench
hentes nos pontos de e
estrangulam
mento.
Os usos próximos à avenida do Estado (avenida paralela ao
o talvegue do rio Tam
manduateí)
também a
apresentam
m feições pe
eculiares ao
os locais afe
etados por cheias e ennchentes. Trata-se
T
de
imóveis issentos do Imposto Pre
edial e Terrritorial Urba
ano (IPTU), conforme a Lei n. 14.493/2007,
regulame
entada pelo Decreto n. 48.767/20 07, comum
mente composto de po rtas de con
ntenção de
águas, co
omo é possível observa
ar na Figura
a 5.1.8.2-5, apresentad
da no diagnnóstico do meio
m
físico.
Com o exxposto, con
nclui-se que
e os trechoss inundáveis da área de
d influênci a da OUCM
MVC estão
concentra
ados ao lon
ngo do rio Tamandua
ateí, com maior
m
incidê
ência no seetor sul da ADA, nas
imediaçõe
es do entroncamento das
d águas d
do ribeirão dos
d Menino
os e rio Ipiraanga.
Embora o mapeam
mento de Pontos
P
de Alagamentto da Prefe
eitura Mun icipal de São
S
Paulo
do no Mapa
a das Áreas
s Potenciaiss de Ocorrê
ência de Inu
undações dda ADA- MF
F-OUMVC(observad
15) indiqu
ue maior co
oncentração
o de pontoss no setor norte
n
da ADA, trecho a jusante da
a foz do rio
Ipiranga, os depoime
entos de moradores d a região, in
ndicam que a área passsou por inttervenções
públicas d
de limpeza de galerias
s e infraesttrutura de drenagem
d
desde a quaal o local (im
mediações
da rua Ale
exandri Levvi, distrito do
o Cambuci)) permanece
em isentas de inundaçções e alaga
amentos.
Caso o empreendim
mento não se
eja implanta
ado, apena
as uma estrutura de dre
renagem es
stá prevista
para a reg
gião, o pisccinão Guram
miranga, qu e pode não
o ser suficie
ente para abbsorver o po
otencial de
inundação
o previsto para
p
a área da OUCMV
VC.
Com rela
ação as áre
eas verdes
s existentess, conforme
e pode-se observar n a Tabela 9.1-1
9
e no
Quadro 9
9.1-1, os se
etores do Ip
piranga e P
Parque da Mooca
M
apre
esentam os maiores IA
AV e, além
disso, são os únicos setores que
q
aprese ntam um Parque
P
Urba
ano dentro de seus liimites. Por
outro lad
do, quando se analisa
a os valorres de PAV
V-1 observa-se que o setor Villa Carioca
apresenta
a a maior percentual de áreass verdes, fato
f
que pode ser attribuído pe
ela grande
quantidad
de (em área
a) de áreas
s verdes prrivadas e públicas
p
de acesso resstrito. Já os
s menores
valores de PAV-1 sã
ão atribuído
os aos seto
ores Mooca
a e Cambuc
ci. Este últim
mo indicado
or (PAV-1)
está relaccionado ao
o cômputo de todas a
as categoriias de área
as verdes, cujas cara
acterísticas
permitem extrapolaçção para se obter um p
percentual de
d áreas potencialmentte permeáv
veis.
Em análisse do PAV--2, isto é, percentual
p
d
de áreas ve
erdes públic
cas de acessso livre (a
as mesmas
categorias utilizadass para cálcu
ulo de IAV)), nota-se que
q
seus va
alores paraa todos os setores
s
da
ADA (excceto Ipirang
ga) são bastante inferio
ores quando comparad
dos ao PAV
V-1, o que demonstra
a importâ
ância das árreas privadas e públiccas de aces
sso restrito para o poteencial enriq
quecimento
da qualid
dade ambie
ental da paisagem. Al ém disso, os baixos valores dee PAV-2 tam
mbém são
indicativo
os da necesssidade de se ampliarr o número de áreas verdes
v
púbblicas, como
o praças e
parques, para interfferir positiva
amente no ganho de qualidade de vida e ambiental para cada
setor. Ob
bserva-se que
q
os menores valorres de PAV
V-2 se atribuem aos setores He
enry Ford,
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Mooca e Vila Cariocca. Ao obse
ervar a Fig ura 9.1-1, apresentad
a
a a seguir é possível verificar a
baixa influ
uência das áreas verde
es no interio
or do perím
metro.
Como se pode obse
ervar, os valores de IAV
V encontram-se muito aquém doss recomend
dados pela
OMS (9m
m²/hab) e pe
elo IBAMA (8m²/hab).
(
C
Caso o emp
preendimen
nto não sejaa implantado, entre os
projetos ccolocalizado
os não esta
a previsto a implantação de nova
as áreas veerdes, assim
m como de
outros eq
quipamentoss sociais de cultura, e
esporte e la
azer, ou me
esmo equippamentos de
d saúde e
educação
o.
Deve-se considerarr, ainda, que
q
a regi ão apresenta aqueciimetno no mercado imobiliário
residencia
al, justamente na bus
sca por terrrenos maio
ores e que conservam
m parte des
ssas áreas
verdes prrivadas, a não
n implantação da OU
UCMVC, po
ode levar a um cenárioo de reduçã
ão drástica
também do PAV-1. Com cons
sequência da redução
o de áreas
s verdes, teem-se a re
edução da
qualidade
e de vida de
e modo gera
al.
Tabela 9.1--1Valores resu
ultantes do somatório das á
áreas verdes de
d cada categoria em cada setor, incluind
do os valores
totais de ca
ada categoria para
p
a ADA.

Seto
ores

Áreas
Insttitucionais

Mooca
Cambuc
ci
Ipiranga
a
Henry F
Ford
Parque da
Mooca
Vila Pru
udente
Vila Carrioca
Total (A
ADA)

11.305,59
30.777,24
15.025,68
0,00
6.322,13

Categorrias das áreas verdes – áreas em m
m²
Ca
anteiros,
Áreas
Áreas Públicas rota
atórias e
P
Parques
Praças
Privadas Concessio
onadas
ja
ardins
pú
úblicos
100.819,42
41..787,37
14.669,52
0,00 13.550,94
1
29.264,23
2..076,19
5.558,70
0,00 20.901,00
2
60.061,18
10..309,21
23.290,33
2
1776.141,05 7.854,12
117.091,93
87..356,38
2.732,17
0,00 1.141,63
40.567,91

33..303,18

919,26

228.778,15 23.332,69
2

2.356,47 67.044,39
70.372,24 519.930,98
136.159
934.780

2..232,47
153..543,16
330.608
3

8.942,91
39.233,82
3
95.347

0,00 16.651,03
1
0,00 1.089,75
204.919
84.521

Quadro 9.1--1
Valores doss Índices de Áreas
Á
Verdes (m²/hab)
(
e Perrcentual de Árreas Verdes (%
%) consideranndo todas as categorias
c
de
áreas verde
es (PAV – 1) em
e cada setorr da ADA, e ap
penas áreas públicas
p
de livrre acesso (PA
AV – 2).

Setores
Mooca
Cambuci
Ipiranga
Henry Forrd
Parque da
a Mooca
Vila Prude
ente
Vila Cario
oca

Índice de Á
Áreas
Verdes (m²²/hab)

Percentual
P
de Áreas Verrdes (%)

IAV

PAV‐ 1

PA
AV ‐ 2

1,44
1,91
4,94
0,53
3,03
2,23
1,44

6,16%
6,17%
7,25%
9,76%
8,37%
10,97%
21,51%

0,995%
1,884%
5,113%
0,118%
3,333%
2,889%
1,111%

Legenda: IA
AV (praças + parques + canteiros); PAV-1 (∑ ttodas as catego
orias de áreas verdes);
v
PAV - 2 (praças
+ parques + ccanteiros)
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Figura 9.1-1
1 Áreas verde
es influência po
otencial existe
ente.

9.2 Situa
ação com
m empreen
ndimento
A propostta definida para o PUE
E da OUCM
MVC conside
era o proce
esso constaante de transformação
e renovaçção do terrritório, em sua
s maior p
parte já ocu
upado, e prropõe intervvenções em
m soluções
integrada
as de forma
a a solucionar os prin
ncipais prob
blemas de infraestrutuura e poten
ncializar as
qualidade
es já existe
entes. A ree
estruturação
o considera
a os divers
sos aspectoos de constituição da
cidade, que estão elencados em
m 4 (quatro)) eixos estruturais, qua
ais sejam:





mobilidade;
drrenagem;
árreas verdess e espaços públicos; e
usso e ocupaçção do solo e ambiente
e urbano.

Destaca-sse que a visão sistêmica permite a potencia
alização de cada um d os eixos no
o processo
de requallificação do espaço urb
bano, já que
e uma ação
o de drenag
gem, por exxemplo, a im
mplantação
de um canal aberto, pode ter também um p
papel de re
equalificação
o do espaçoo urbano, e assim por
diante. C
Consiste, po
ortanto, na implantaçã
ão das intervenções de
d forma ottimizada, já
á que uma
mesma a
ação de pro
ojeto pode ter
t impacto sobre mais de um eixo de atua ção, unindo
o soluções
projetuaiss, e utilizan
ndo os mes
smo recurso
os. De tal modo,
m
as soluções
s
inttegradas de
esenhadas
atuam em
m sintonia com
c
problem
máticas dife
erentes pres
sentes na área
á
da OU
UCMVC, de forma que
o resultad
do final seja
a, além da eficiência d
de atuação de cada eix
xo, a constrrução de um
m território
com qualidade urban
nística e am
mbiental.
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Mobilidade
 M
O PUE da OUCMVC
C tem por objetivo a m
melhoria da
a microaces
ssibilidade na área utilizando-se
fundamen
ntalmente do
d critério da melho
oria dos pe
ercursos pa
ara pedesttres (implantação de
calçadas prevendo o novo ad
densamento
o, instalaçã
ão de iluminação púbblica, impla
antação de
mobiliário
o urbano, travessia de
e pedestress e segura
ança pública) entre oss principais
s polos de
atração, os polos de
d transporrte coletivo
o (corredor de ônibus/Metrô/CPT
TM) e a ab
bertura de
passagen
ns em quadras de gran
ndes extenssões.
Registra-sse que o alargamento
a
o dos passseios, nas áreas onde
e essa meedida for co
onsiderada
necessária e adequ
uada, deverrá estar prrevisto no Projeto de Lei da OU
UCMVC po
or meio da
doação d
de uma fa
aixa com essa final idade, que
e poderá ocorrer
o
inddependente
emente da
participaçção na ope
eração, e que
q
permitirrá que esta
as áreas doadas posssam ser co
omputadas
como áre
eas adicion
nais de co
onstrução, rresultando em incenttivo e reduução de cu
ustos com
desaprop
priação.
Cabe aqu
ui destacar que, a melhoria da accessibilidade por autom
móveis e ônnibus ao pe
erímetro da
OUCMVC
C também foi
f considerada, bem como, a ligação entre
e os bairroos separado
os pelo rio
Tamandu
uateí e pela
a ferrovia, conforme pode-se id
dentificar no
o Capítulo 1 caracterrização do
o mapa das ações integ
gradas CE--OUCMVC-02.
empreend
dimento, no
A implan
ntação do
o empreen
ndimento p
possibilita que todas
s as viass estrutura
ais sejam
dimension
nadas de modo
m
a com
mportar a iimplantação
o de ciclovias. A redee de vias coletoras
c
e
locais tam
mbém será suporte de ciclovias ou
u ciclofaixas
s de modo a interligar os principais polos às
estações de metrô, trem
t
e área
as verdes. Q
Que a utiliza
ação de bicicletas com
mo meio de locomoção
l
é diretriz contempla
ada pela Op
peração Urrbana e o detalhamen
d
nto dos proojetos das ciclovias
c
e
ciclofaixas (inclusive
e sua amarrração com redes exterrnas à área
a da OU) deeverá se da
ar no curso
da implem
mentação do projeto.
pelo PUE
As interrvenções propostas
p
E estão compatibiliz
zados com
m os pro
ojetos em
desenvolvvimento da Secretaria
a de Infraesstrutura Urb
bana (SIUR
RB), Secretaaria do Verrde e Meio
Ambiente
e (SVMA), Companhia
a de Enge nharia de Tráfego (C
CET) e Seccretaria Mu
unicipal de
Transporttes (SMT), SPTrans.
S
aúde
 Sa
amentos públicos
Para a a
análise da demanda por equipa
p
de saúde naa área da OUCMVC
primeiram
mente foi estimada
e
e caracteriza
ada a cap
pacidade do
os equipam
mentos já existentes,
valendo-sse das inforrmações disponíveis n
no capítulo de diagnós
stico da Saaúde deste Estudo de
Impacto A
Ambiental (EIA),
(
dados do CNES
S - Cadastro
o Nacional de Estabellecimentos de Saúde,
do CEinfo
o - Coorden
nação de Epidemiolog
E
gia e Inform
mação e da Prefeitura do Municíp
pio de São
Paulo - PMSP.
Hospitaiss
A área da operação
o urbana co
onta com o Hospital Municipal
M
Dr.
D Ignácio Proença de Gouvêa,
também cconhecido como Hosp
pital João X
XXIII, situad
do no Setor Parque dda Mooca. O Hospital
conta com
m uma satissfatória estrrutura de eq
quipamento
os, dentre elles equipam
mentos de diagnóstico
d
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por image
em e para a manutenç
ção da vida
a (Quadro 9.2-1);
9
assim como insstalações fíísicas para
assistênccia hospitala
ar e emerge
encial, tais como cons
sultórios e salas
s
de ateendimento pediátrico,
além de d
diversos serrviços espe
ecializados.
Quadro 9
9.2-1
Equipame
entos dispo
oníveis no Hosp.
H
Mun. Dr. Ignacio Proença de
e Gouvêa
Eq
quipamento
os

Qu
uantidade
Ra
aio X
Ul trassom
De
esfibrilador
Ma
arcapasso te
emporário
Mo
onitor ECG
Mo
onitor de pre
essão não inv
vasivo
Re
eanimador pulmonar
Re
espirador/ventilador

Diagnóstico po
or imagem

Manutenção da
d vida

3
2
122
3
31
2
500
299

Fo
onte: CNES (2012)

Quanto a
ao número de leitos disponíveis,
d
, de acordo
o com dados do CNE
ES, existem
m 82 leitos
normais e 37 comple
ementares (UTI
(
adulta e pediátrica). Há tamb
bém uma unnidade de Assistência
A
Médica A
Ambulatoriall - AMA aco
oplada ao h
hospital, que será obje
eto de análisse posterior, ao tratar
dos equip
pamentos de atenção básica.
b
A capacidade de atendimento
a
o deste esttabelecimen
nto de saúde, mensuurado em número
n
de
consultass por mês, foi
f calculada com base
e nos parâmetros esta
abelecidos pelo Manua
al do SIAB
(2003), e pelo valen
ndo-se dos
s dados dissponíveis no
n CNES (2
2012). Reco
comenda-se
e que para
cada méd
dico dentro
o da ESF, 25 horas ((62,5%) do
os agendam
mentos por semana sejam
s
para
consultass, totalizand
do 400 con
nsultas mêss. Para os médicos não
n
vinculaados à ESF
F, deve-se
cumprir a produtivida
ade mínima
a de 16 conssultas por período.
p
Ao considerarr 22 horas mensais
m
de
trabalho, o resultado
o é 352 cons
sultas posssíveis no mê
ês.
Tabela 9.3.2.1-1
Capacida
ade de conssultas no Ho
osp. Mun. D
Dr. Ignácio Proença
P
de Gouvêa
Equipam
mento
Saúde

de
e

Hospital
Municipa
al
Dr. Igná
ácio Proença
a
de Gouvvêa

ESF

Não

Nº total
Con
nsultas
T
Total de Total
T
de
Pediatras/C
Clinico/
de
mês
s
(por cconsultas consultas
c
Geriatra
médicos
profissional) M
Mês
Ano
A
169

73

352

25.696

308.352

Destaca-sse que desd
de 2011, a Secretária Municipal de
d Saúde - SMS do muunicípio de São Paulo
passou a estudar e realizou várias tentattivas de im
mplementar um projetoo de Parcerria Público
Privada - PPP na Saúde
e. De accordo com
m informaç
ções do site da prefeitura
(http://ppp
p.prefeitura.sp.gov.br/p
ppp_saude..htm), o parceiro
p
prrivado seriia respons
sável pela
execução
o dos projettos de arquiitetura e en
ngenharia ba
aseados na
a concepçãoo proposta pelo SMS,
pelo finan
nciamento, pela construção, pelo
o fornecime
ento de equ
uipamentos e mobiliários, e pela
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prestação
o de serviçços não as
ssistenciaiss tais como
o Esteriliza
ação, Lavannderia ou Vigilância,
segundo.
Para o Hospital Mun
nicipal Dr. Ignácio Proe
ença de Go
ouvêa está prevista um
ma reforma
a física das
instalaçõe
es e inve
estimentos em novoss equipam
mentos, de acordo ccom os parâmetros
p
apresenta
ados no Plano de Eq
quipamento
o e Mobiliá
ários do Ho
ospital (PR
REFEITURA
A DE SÃO
PAULO, 2
2011)
A PPP, no entanto foi
f suspensa
a pelo Tribu
unal de Con
ntas do Município (TC M) em maio
o de 2012,
por conta
a de problem
mas no edital da parce
eria, de aco
ordo com a reportagem
m do Jorna
al Folha de
São Pau
ulo: (http:///www1.folha
a.uol.com.b
br/cotidiano//1091717-trribunal-de-ccontas-susp
pende-pppda-gestao
o-kassab-pa
ara-a-saude
e.shtml). N ão existem
m indícios de
d que gesstão que assumirá
a
a
prefeitura
a do municíp
pio em 2013
3 dará conttinuidade ao
o projeto da
a PPP.
va de deman
nda por esta
abelecimen
ntos de Aten
nção Básica
a
Estimativa
Para estimar a dem
manda por estabelecim
e
mentos de atenção
a
bá
ásica de saaúde no perímetro da
operação
o urbana, primeiramen
nte foram le
evantadas informações
s sobre as unidades existentes.
Em seguiida, foram realizadas projeções d
do aumento
o de popula
ação usuáriia dos equipamentos,
sendo adotada e aprresentada posteriorme
p
ente, uma série de proc
cedimentoss que visam
m alinhar as
projeçõess com os parâmetros
s e recome
endações dos
d
documentos e poortarias do MS e da
PMSP/SM
MS.
A área da
a OUCMVC
C possui trê
ês Unidadess Básicas de
d Saúde – UBS, quaais sejam: a UBS São
Vicente d
de Paula e a UBS Joaq
quim Rossin
ni, que não contam com
m o Program
ma Saúde da
d Família;
e a UBS V
Vila Carioca
a que possu
ui equipes d
do PSF.
Cada uma
a das UBS conta com alguns servviços espec
cializados, tais
t
como: sserviços de atenção à
tuberculose; ao pré--natal, parto
o e nascime
ento e serviço de vigilâ
ância em saaúde. A UB
BS Vicente
de Paula ainda con
nta para alé
ém destes, com um serviço
s
de atenção pssicossocial e também
possui eq
quipamento
os de odon
ntologia e d
dois reanim
madores pu
ulmonares. A UBS Vila Carioca
possui do
ois reanima
adores pulm
monares e um eletrocardiógrafo
o. A UBS JJoaquim Rossini têm
equipame
entos de od
dontologia, um
u eletroca
ardiógrafo e dois reanim
madores puulmonares.
Todas ass UBS não possuem le
eitos cadasstrados na base
b
de dados do CN ES. A capa
acidade de
atendimento destes estabelecimentos de
e saúde foi calculada com base no manua
al do SIAB
(2013) e a
apresentada na Tabela
a 9.2-2.
Para estim
mar a dema
anda por unidades de
e atenção básica
b
na árrea da OUC
CMVC, considerou-se
inicialmen
nte como po
opulação us
suária poten
ncial da UB
BS, a total estimada paara área em 2040.
De acordo com o Do
ocumento Norteador
N
d
de Comprom
misso das Unidades
U
Báásicas de Saúde
S
com
a popula
ação (PREF
FEITURA DE
D SÃO P
PAULO, 20
005), recom
menda-se uuma taxa de
d 20.000
habitantes para cada
a UBS sem
m o Program
ma Saúde da
d Família – PSF denttro do município. Nas
UBS com
m o PSF, “o território de
e cada equiipe mínima de saúde da
d família ddeverá contemplar em
média 80
00 domicílios que abrig
guem cerca de 800 fam
mílias num total de 3.0000 a 3.500
0 pessoas”,
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(PREFEIT
TURA DE SÃO
S
PAULO, 2005) ca
ada UBS te
endo de 4 a 7 equipess de saúde da família
(ESF). A média de pessoas
p
po
or unidade sseria então de 18.250 habitantess para cada
a UBS com
PSF.
Tabela 9.2 -2
Capacida
ade de conssultas nas UBS
U
existen
ntes na área
a da OUCMVC
Equipam
mento
Saúde

de

ESF

UBS São Vicente de
Não
Paula
UBS Joa
aquim Rossin
ni Não
UBS Vila
a Carioca
Sim

Nº total
Con
nsultas
T
Total de Total
T
de
Pediatra/Clinico/
de
mês
s
(por cconsultas consultas
c
Geriatra*
médicos
profissional) M
Mês
Ano
A
11

7

352
2

22.464

29.568
2

6
4

4
4

352
2
400
0

11.408
11.600

16.896
1
19.200
1

Fonte: CN
NES (2012).* Foram
F
conside
erados

Entretanto
o, em docu
umento mais recente d
do MS, a Po
ortaria n. 2..488/2011, que aprova
a a Política
Nacional de Atenção
o Básica, re
ecomenda-sse para UBS sem PSF
F em grandees centros urbanos, o
máximo 1
18 mil habiitantes, e para
p
UBS ccom PSF ta
ambém em grandes ccentros urba
anos, uma
unidade p
para cada 12 mil habita
antes.
Considera
ando-se essses parâm
metros, a árrea da OUCMVC já no
n quadro atual apres
senta uma
deficiênciia do núm
mero de un
nidades, p
portanto ha
averia aumento dessaa deficiênc
cia se for
considera
ada a dema
anda futura
a. Destaca--se que, o planejamen
nto da PMS
SP/SMS pa
ara futuros
investime
entos no se
etor de saúde é bas eado no grau
g
relativo
o de necesssidade po
otencial de
serviços do distrito,, de forma
a que, ocorrre a comp
paração en
ntre os disttritos da cidade
c
e a
priorizaçã
ão daqueless com maio
ores necesssidades, valendo-se de
e outros insstrumentos,, como por
exemplo o INS – Índ
dice de Nec
cessidade d e Saúde. Seguindo
S
es
sta metodoloogia, e adm
mitindo que
a área da
a operação urbana ins
sere-se em porções do
os distritos de Cambu ci, Ipiranga
a, Mooca e
ente, verificca-se que o perímetro da operaçã
Vila Prude
ão possui alto índice dee necessida
ade médio.
Considera
ando que as
a áreas prioritárias
p
e
em investim
mentos porr parte da prefeitura, seriam as
áreas de alto índice
e de necess
sidade, julg ou-se adeq
quado levarr em conta para a esttimativa de
estabeleccimentos de
e saúde para o ano de 2040, a parcela da populaação que comporá
c
a
demanda
a por estes serviços,
s
ou
u seja, os ussuários do SUS.
De acord
do com dad
dos do CE
EInfo (2010 ), o percen
ntual médio
o da popul ação exclu
usivamente
usuária do SUS para
a a área da operação u
urbana é de
e 48,7%. No
o entanto, uutilizar este percentual
para cálcculo levaria a um subd
dimensionam
mento destta demanda
a, ao considderar que se
s incluem
nesse vallor, também
m os usuário
os que não são usuáriios exclusiv
vamente do SUS, sobrretudo pelo
fato do SU
US caracterizar-se pela universal idade de se
eu acesso.
De acordo com dado
os da Agên
ncia Naciona
al de Saúde Suplemen
ntar (ANS) e do SUS analisados
a
por Silva (2008), o percentual de cobertu
ura assisten
ncial do SUS no territóório naciona
al seria da
ordem de
total do pa
e 75% da população
p
aís. Esse montante
m
pe
erfaz um u niverso que
e inclui os
beneficiárrios de plan
nos e segu
uros de saú
úde que tam
mbém utiliz
zam o SUS , principalm
mente para
acesso a procedim
mentos de alta tecn
nologia, além de us
so em seerviços de vigilância
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epidemiológica e sanitária,
s
emergência,, imunizaçã
ão, entre outros. Buuscando-se um valor
intermediário entre
e estes diferentes
d
percentuais, chegou-se a uuma popu
ulação de
aproximadamente 60% do tota
al da popula
ação estima
ada para 2040, que ddemandariam 12 UBS
dentro da
a área, ca
ada uma atendendo
a
a 19.861 habitantes, que se eenquadra dentro
d
dos
a PMSP/SMS (2005)). A Tabelaa 9.2-3 ap
parâmetro
os do Doccumento No
orteador da
presenta a
população
o estimada para 2040 e as respe
ectivas estim
mativas de usuários
u
dee SUS e a Tabela
T
9.24 apresen
nta o compa
arativo entre
e a populaçção atual e a futura e a infraestruttura de saúd
de básica.
Tabela 9.2-3
Estimativa
a do númerro de UBS, por usuário
os do SUS na
n área da OUCMVC - 2040.
%

Popu
ulação
(h
hab)

Nºº de UBS

Usuários
por UBS

Populaçã
ão estimada - 2040

100

391
1.450

20

19.252

Usuários exclusivame
ente do SUS*

48,7

187
7.510

16

11.719

Usuários do SUS**

75,0

293
3.588

15

19.251

Hipótese intermediária

61,9

242
2.308

13

18.039

Populaçã
ão

Fonte: Estim
mativa elabora
ada por Consó
órcio CMVC (2
2012). *CEInfo
o (2010). **Silva (2008).

Tabela 9.2-4
Comparação entre situação
s
atual e situaçã
ão futura, na
a área da OUCMVC.
O
2010

20440

Popu
ulação
(61,,9%)

Nº de UB
BS

Usu
uários por
UBS

Popula
ação
(61,9%
%)

N
Nº de UBS
((/20.000)*

Usuários
por UBS

86.4
442

3

28.814

242.308

13

18.039

Fonte: Estim
mativa elabora
ada por Consó
órcio CMVC (2
2012). * Documento Norteador da PMSP/
P/SMS (2005).

A Tabela 9.2-5 apresenta o com
mparativo e
entre a quan
ntidade exis
stente atua lmente do número
n
de
leitos e a demanda projetada para
p
2040. A estimativ
va da dema
anda baseoou-se nos parâmetros
p
recomend
dados pelo Ministério da Saúde, de até 3 le
eitos hospitalares por mil habitan
ntes. Desta
forma, ca
alculou-se que
q serão necessário
n
ao menos 1.174 leitos
s para a poopulação em
m 2040 da
ADA.
Tabela 9.2-5
Comparação entre o número de
e leitos hosp
a área da OUCMVC em
m 2010 e 20
040.
pitalares na
2010
População

139.648

20440

Nº de leito
os
hospitalare
es
366

L
Leitos
hosp
pitalares/
hab
b (/1.000
h
hab)*
2,6

População
o

391.45
50

Leitos
ho
ospitalares/
hab (/1.000
hab)*
3 (ideal)
1.174 ((aprox.)

Nº de lleitos
hospitaalares

Fonte: Estim
mativa elabora
ada por Consó
órcio CMVC (2
2012). * Documento Norteador da PMSP
P/SMS (2005).

Quanto às unidade
es de Assistência M
Médica Am
mbulatorial (AMA) e Assistência Médica
Ambulato
orial – Esp
pecialidades
s (AMA-E)) é importtante considerar quee estes mo
odelos de
atendimento à saúde
e, que são relativamen
nte recentes
s, são comp
patíveis com
m a política que prevê

OPERAÇÃO UR
RBANA CONSOR
RCIADA MOOCA VILA-CARIOCA
V

CAP. 9 | PROG. PÁG 10

maior con
ncentração de procedimentos de assistência
a na atenção básica reeduzindo gra
ande parte
da dema
anda destess que se dirige
d
a Ho
ospitais e Prontos-So
P
corros. Connsidera-se adequado
incluí-las,, portanto, neste
n
estud
do de dema
andas por Unidades
U
Bá
ásicas de S
Saúde, tend
do em vista
sua contrribuição parra a raciona
alização e h ierarquização da oferta
a de serviçoos.
Ainda qu
ue não exxista uma recomend ação para
a a relação entre eesses dois tipos de
S para cada
estabeleccimentos (U
UBS e AMA)), considera
a-se adequa
ada a relaçã
ão de 4 UBS
a AMA. No
panorama
a atual parra área a ser implanta
ada a opera
ação urban
na, verifica--se a existê
ência de 2
AMA’s: a AMA Hosp
pital Ignácio Proença de
e Gouvêa, e a AMA Flavio Gianottti.
A AMA H
Hospital Ign
nácio Proen
nça de Gou
uvêa conta com uma equipe de 49 médico
os da rede
l, de urgência e Serviços Auxiliaares de Diagnóstico e
SUS, pre
estando atendimento ambulatoria
a
Terapia – SADT. É equipado com desfib
brilador, equipamento de raio-x e eletrocard
diógrafo, e
conta com
m 6 consu
ultórios méd
dicos, 1 sa
ala de aten
ndimento a pacientes críticos e 1 sala de
observaçã
ão. A AMA
A Flavio Gianotti
G
pre sta atendim
mento de urgência
u
e SADT, e além dos
equipame
entos encon
ntrados na AMA Hosp
pital Ignácio Proença de Gouvêaa conta ain
nda com 2
reanimadores pulmo
onares. Pos
ssui 4 consu
ultórios, 1 sala
s
de observação e 1 sala de observação
o
pediátrica
a. Em amba
as não existtem leitos ca
adastrados nestas unidades nas bases do CNES.
C
Em concclusão, considerando as necess idades esp
peradas pela demandda futura na área da
operação
o urbana, prropõe-se o cenário
c
ide al para o an
no de 2040 seria a exiistência de 8 UBS e 4
UBS com
m AMA acop
plada.
ducação
 Ed
Conforme
e demonstrrado no item
m Infraestru
utura da AD
DA, procuro
ou-se detallhar a capa
acidade de
atendimento dos 07 setores qu
ue compõem
m a Área Diretamente Afetada peela Operaçã
ão Urbana.
Verificou--se que ca
ada setor apresentou
u uma situ
uação educ
cacional caaracterística
a, que foi
considera
ada para o cálculo da
a demanda
a de vagas
s resultante
e do adenssamento po
opulacional
previsto a
até 2040.
Para calccular o inccremento do
d número de criança
as em 204
40 utilizaraam-se as estimativas
e
populacio
onais previa
amente esta
abelecidas p
pelo plano urbanístico
u
e projetadaas como ide
eal para os
setores a partir da implantação
o da Opera
ação Urbana
a Consorcia
ada Moocaa Vila Carioca. Para o
setor:
prevê--se increme
Cambuci
ento popula
acional de159%;
Mooca
de 277%;
Parque da
de 127%;
a Mooca
de 339%;
Henry Ford
de 141%;
Ipiranga
de 227% e;
Vila Cario
oca
de 54%.
Vila Prude
ente
O valor d
de incremen
nto estabele
ecido para cada setorr foi aplicad
do para cadda faixa etá
ária. Desta
forma, a Tabela 9.2-6
9
apres
senta a prroposta da
a quantifica
ação e disstribuição dos
d
novos
equipame
entos que, de acordo com o con
nteúdo acim
ma, serão necessários
n
s em cada setor para
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que capa
acidade de atendimen
nto escolarr estipulada
a em 2010 se mante nha. Para atender a
demanda
a prevista em
e 2040, prropõe-se a existência de 89 nov
vos equipam
mentos de educação.
Ressalta--se que o attendimento ideal ao pú
úblico de 0 a 3 anos, prevê 50 novvas creches
s.
Tabela 9.2-6
Número d
de novos eq
quipamento
os educacio nais público
os por setorr da OUCMV
VC para 20
040
Setoress OUCMVC
Mooca
Cambuci
Parque da
a Mooca
Henry Forrd
Ipiranga
Vila Prude
ente
Vila Cariocca
Total equipamentos

CEI (0 a EMEI (4 EMEF (6 a EMEF (11 EMEF+EM (11 EM (15 a Total por
3 anos) e 5 anos) 10 anos) a 14 anos) a 19 anoss) 19 anos
s) Setor
21
6
4
2
7
1
11
52

3
1
1
2
2
6
15

3
1
2
1
2
9

1
1
1
3

4
1
5
10

1
1

31
9
5
8
11
2
25
90
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2.
Elaboração
o: WALM Eng

onamento da
a demanda de vagas e
em escolas em 2040 e expectativa
va de atendiimento
Dimensio
O cálculo
o, para projeção do
o número de vagas necessária
as para aatender a população
dependen
nte de serviços público
os, foi feito para cada um dos se
ete setores da Operação Urbana
ela 9.2-7 mostra
Consorcia
ada Mooca
a Vila Cario
oca. A Tabe
m
o incremento dde crianças
s estimado
para 2040
0 na faixa entre
e
0 a 3 anos, bem como a população de baixa rendda desta faixa etária e
a estimattiva de sala
as de aula para manu
utenção do atendimento à propo rção de de
ependência
constatad
da em 2010
0.
Tabela 9.2-7
Estimativa
a de n. vag
gas públicas
s para faixa
a etária de 0 a 3 anos, n. de salass de aula necessárias
e crechess para 2040
0
Seto
ores

0 a 3 anos
(2040)

Mooca
Cambuci*
Parque da
a Mooca*
Henry Ford
d
Ipiranga
Vila Prude
ente
Vila Cariocca
Total

5.142
2.388
2.102
2.946
5.124
1.110
6.556
25.368

0 a 3 ano
os
(2040))
Baixa
renda
3.291
1.504
988
2.533
2.767
811
6.032
17.926
6

Proporç
ção de
Depend
dência
Públlica

Vagas para
2040

85%
%
50%
%*
50%
%*
11%
%
34%
%
14%
%
24%
%
-

2.797
752
494
229
933
98
1.470
6.773

Salas de
aula
necessárias
(/15 alunos)
186
50
33
15
62
7
98
451

Creches
(com 9
salas)
21
6
4
2
7
1
11
52

genharia, 2012
2. Legenda: *setores que não apresenttaram equipam
mentos públic
cos para esta
Elaboração
o: WALM Eng
faixa etária em 2010, parra os quais se calculou ao m
menos 50% da
a população de baixa rendaa atendida.

O número
o total de crianças de 0 a 3 anoss estimado para
p
2040 é de 25.3688. Porém, calculandoc
se a porccentagem de domicílios de cada ssetor cujo rendimento
r
é inferior a R$1.530,0
00, obtevese o núm
mero de 17.926 crianç
ças que po
otencialmente demandariam vagaas públicas em 2040.
Com basse no perccentual de atendime nto existen
nte em 20
010, definiuu-se setoria
almente o
dimension
namento de vagas necessário para 2040. Ressalta--se que oss setores Cambuci
C
e

OPERAÇÃO UR
RBANA CONSOR
RCIADA MOOCA VILA-CARIOCA
V

CAP. 9 | PROG. PÁG 12

Parque da Mooca não apresen
ntaram equ ipamentos públicos pa
ara a faixa etária de 0 a 3 anos
em 2010, desta form
ma calculou
u-se que e
em 2040 os
s mesmos atenderiam
m aos meno
os 50% da
população
o de baixa renda.
Desta forrma, supõe
e-se que 6.773 crianç as necessitarão de va
agas em C
CEIs (CRPC
CONVs ou
CEUs) em
m 2040. Co
om um núm
mero médio de 15 crian
nças por sa
alas, haveráá necessida
ade de 451
salas. Co
onsiderando
o-se que ca
ada creche abrigará 09
0 salas, se
erão necesssárias 50 creches
c
no
Afetada pe
perímetro
o da Área Diretamente
D
ela OUCMV
VC. O setor Mooca é o que apresenta maior
demanda
a: 21 creche
es; seguido pelo setorr Vila Carioc
ca, com 11 creches. N
Nos demais
s setores a
demanda
a varia de 1 a 7 salas.
A Tabela 9.2-8 expõ
õe o númerro de criançças para 20
040 na faixa
a entre 4 a 5 anos, be
em como a
população
o de baixa renda desta
a faixa etáriia e a estim
mativa de sa
alas de aulaa para manu
utenção do
atendimento a propo
orção de dependência constatada em 2010.
Tabela 9.2-8
Estimativa
a de n. vag
gas públicas
s para faixa
a etária de 4 a 5 anos, n. de salass de aula necessárias
e EMEIs para 2040
Seto
ores
Mooca
Cambuci
Parque da
a Mooca*
Henry Ford
d
Ipiranga
Vila Prude
ente
Vila Cariocca
Total

4 a 5 anos
(2040)
1.806
1
9
909
7
781
1
1.194
2
2.249
4
437
2
2.822
1
10.198

4 a 5 anoss
(2040)
Baixa
renda
1.156
573
367
1.027
1.214
319
2.596
7.252

Proporçã
ão de
Dependê
ência
Públic
ca
88%
77%
50%*
50%
57%
197%
73%
-

Vaga
as para
20
040

Salaas de aula EMEI (com
neccessárias 8 salas – 2
(/20)
turnos)

1.017
7
441
183
513
692
0
1.895
5
4.741
1

51
22
9
26
35
0
95
2388

3
1
1
2
2
0
6
15
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2. Legenda: **setores que não apresenttaram equipam
mentos públic
cos para esta
Elaboração
o: WALM Eng
faixa etária em 2010, parra os quais se calculou ao m
menos 50% da
a população de baixa rendaa atendida.

Para a fa
aixa etária de 4 a 5 anos, o n
número estimado para
a 2040 é dde 101.198
8 crianças.
de domicílio
Entretanto
o, calculand
do-se a porrcentagem d
os de cada setor, cujoo rendimento
o é inferior
a R$1.53
30,00, obtevve-se o núm
mero de 7.2
252 criança
as que pote
encialmentee demandarriam vagas
públicas em 2040. Com base
e no perce ntual de atendimento
o existente em 2010, definiu-se
setorialme
ente a quan
ntidade nec
cessária de EMEIs. De
estaca-se qu
ue o setor P
Parque da Mooca
M
não
apresento
ou equipam
mentos públicos para a faixa etária
a de 4 a 5 anos em 20110.
Baseando
o-se na mé
édia de 20
0 crianças por sala, serão
s
necessárias 2388 salas em
m 2040 no
perímetro
o da OUMVC. Este tota
al de salas, consideran
ndo-se que cada EMEII apresenta
ará 8 salas,
de 2 turno
os, resulta na
n necessid
dade de 15 novos equipamentos educacionaais. Ressalta-se que a
maior de
emanda é do setor Vila
V
Carioca
a, com 6 EMEIs. O setor Vila Prudente em 2010,
apresento
ou oferta de
e vagas muito superiorr à demanda existente no mesmo ano. Desta
a forma, se
o número
o de vagass de 2010, for mantid
do até 2040, estas se
erão suficieentes para atender o
adensamento popula
acional prev
visto para o setor.
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A Tabela 9.2-9 apressenta o núm
mero previssto de crianç
ças de 6 a 10 anos paara 2040, a população
de baixa renda desta faixa etária,
e
e a estimativa
a de salas de aula ppara manutenção do
atendimento a propo
orção de dependência constatada em 2010.
Tabela 9.2-9
Estimativa
a de n. vagas públicas
s para faixa etária de 6 a 10 anos,, n. de salass de aula necessárias
e EMEFs (de 1º ciclo
o escolar) para
p
2040
Seto
ores
Mooca
Cambuci
Parque da
a Mooca*
Henry Ford
d
Ipiranga
Vila Prude
ente
Vila Cariocca
Total

6 a 10
anos
(2040)
4.565
2.318
1.916
2.933
5.275
1.127
7.151
25.285

6 a 10 anos
(2040)
(
Baixa
a
renda
2.922
1.460
900
2.522
2.849
823
6.579
18.055

Proporçã
ão de
Dependê
ência
Públic
ca
90%
%
100%
%
50%**
50%
%
100%
%
53%
%
25%
%
-

Vaga
as
para
204
40
2.63
30
927
7
450
0
1.26
61
579
9
436
6
1.64
45
7.92
28

Salas dde aula
EMEF (/17
necesssárias
sala
as-2 turnos)
(/30 allunos)
88
3
31
1
15
0
63
2
19
1
144
0
55
2
2885
9
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2. Leganda: *setores que não apresenttaram equipam
mentos públic
cos para esta
Elaboração
o: WALM Eng
faixa etária em 2010, parra os quais se calculou ao m
menos 50% da
a população de baixa rendaa atendida.

Em relaçã
ão à faixa etária
e
de 6 a 10 anos,, o número estimado para
p
2040 é de 25.285
5 crianças.
Calculand
do-se a porcentagem deste totall, cujo rend
dimento domiciliar é innferior a R$1.530,00,
tem-se o número de 18.055 cria
anças que p
potencialme
ente demandariam vaggas públicas
s em 2040.
Baseado no percenttual de atendimento e
existente em
m 2010 deffiniu-se a q uantidade necessária
n
de EMEF
Fs por setor da OUCM
MVC. Desta
aca-se que o setor Pa
arque da Moooca não apresentou
a
equipame
entos públiccos para a faixa
f
etária de 6 a 10 anos
a
em 2010.
Utilizando
o-se a médiia de 30 alu
unos por sa la, serão ne
ecessárias 285 salas eem 2040 no
o perímetro
da OUMV
VC. Este to
otal de salas, considerrando-se qu
ue cada EM
MEF apreseentará 17 salas,
s
de 2
turnos, re
esulta na ne
ecessidade de 8 novoss equipamen
ntos educac
cionais. Resssalta-se que a maior
demanda
a é dos seto
ores Mooca e Henry Fo
ord (2 EMEF
Fs cada).
Os setore
es Ipiranga e Cambuc
ci apresenta
am baixo nú
úmero de vagas
v
públiccas necess
sárias para
2040, porrque em 2010 já demo
onstravam o
oferta muito
o maior do que
q a demaanda existen
nte. Então,
a demand
da para 204
40 foi calculada, consid
derando-se que as vag
gas atuais ssejam mantiidas.
A Tabela
a 9.2-10 exxpõe a população tota
al de 11 a 14 anos prevista
p
parra 2040, no
os setores
Cambuci,, Parque da
a Mooca, Henry
H
Ford e Ipiranga
a, a população de baiixa renda desta
d
faixa
etária doss referidos setores,
s
e a estimativa
a de salas de
d aula para manutençção do aten
ndimento a
proporção
o de depe
endência co
onstatada e
em 2010. Ressalta-se que os setores Mooca, Vila
9.2-11, pois
Prudente e Vila Cariioca estão na Tabela 9
s em 2010 apresentarram Escola de Ensino
Fundame
ental de 2º ciclo
c
com as
s etapas de
e Ensino Mé
édio, que atendem a faaixa etária de
d 11 a 19
anos. Opttou-se entã
ão por disce
ernir tais ate
endimentos..
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Tabela 9.2-10
Estimativa
a de n. va
agas públic
cas para fa
aixa etária de 11 a 14 anos, n. de sala
as de aula
necessárias e EMEF
Fs (de 2º cic
clo escolar) para 2040
Se
etores
Mooca
Cambuci**
Parque da Mooca
Henry Fo
ord*
Ipiranga
Vila Prudente
Vila Cario
oca
Total

11 a 14 a
anos Propo
orção de
11 a 14
(2040) B
Baixa Depe
endência
anos (2040
0)
renda
a
Pú
ública
2.041
2.213
2.976
5.659
12.889

1.286
6
1.040
0
2.560
0
3.056
6
7.942
2

50%*
5
100%
50%*
5
100%
-

Vagas
para
2040
643
283
1.280
686
2.892

S
Salas de
EMEF
E
(/17
aula
salas-2
neecessárias
turnos)
(/330 alunos)
0
21
1
9
0
43
1
22
1
0
0
95
3

genharia, 2012
2. Legenda: *setores que não apresenttaram equipam
mentos públic
cos para esta
Elaboração
o: WALM Eng
faixa etária em 2010, parra os quais se calculou ao m
menos 50% da
a população de baixa rendaa atendida.

Para a fa
aixa etária de 11 a 14 anos, o número es
stimado para 2040 é de 12.889 jovens. A
porcentag
gem deste total, cujo rendimento
o domiciliarr é inferior a R$1.5300,00, resulta
a em uma
população
o de 7.942 jovens que
e potencialm
mente dema
andariam va
agas públicaas em 2040
0. Baseado
no percen
ntual de ate
endimento existente
e
em
m 2010 deffiniu-se a qu
uantidade nnecessária de EMEFs
por setor da OUCM
MVC. Destac
ca-se que o
os setores Cambuci e Henry Foord não aprresentaram
equipame
entos públiccos para estta faixa etá ria em 2010
0.
95 salas eem 2040 no
Utilizando
o-se a média de 30 alu
unos por sa
ala, serão necessárias
n
o perímetro
da OUMV
VC. Este to
otal de salas, considerrando-se qu
ue cada EM
MEF apreseentará 17 salas,
s
de 2
turnos, re
esulta na ne
ecessidade de 3 novoss equipame
entos públicos educacioonais para 2º ciclo do
Ensino Fundamenta
al. Ressalta--se que esttes deveriam se inserir nos setorres Cambuci e Henry
Ford, que
e como dito anteriorme
ente, atualm
mente não possuem
p
oferta públicaa para atender a faixa
etária e, a
ainda no se
etor Ipiranga
a.
A Tabela 9.2-11 expõe a popula
ação total d
de 11 a 19 anos
a
previstta para 20440 dos setorres Mooca,
Vila Prudente e Vila Carioca, a população
o de baixa renda
r
desta
a faixa etáriia destes se
etores, e a
estimativa
a de salas de aula para
p
manuttenção do atendimento a proporrção de de
ependência
verificada
a em 2010.
Tabela 9.2-11
Estimativa
a de n. va
agas públic
cas para fa
aixa etária de 11 a 19 anos, n. de sala
as de aula
necessárias e EMEF
Fs (de 2º cic
clo escolar+
+EM) para 2040
2
Seto
ores
Mooca
Cambuci
Parque da
a Mooca
Henry Forrd
Ipiranga

11 a 19 ano
os
(2040)

11 a 19
9 anos
(2040) Baixa
ren
nda

Pro
oporção de
Dep
pendência
Pública
P

Vagas
para
2040

9.128
-

5.8
841
-

100%
-

3.757
-

Salas de EMEF/EM
aula
(/17
nnecessárias salas-2
((/30 alunos) turnos)
125
4
0
0
0
0
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Seto
ores
Vila Prude
ente
Vila Carioca
Total

11 a 19 ano
os
(2040)

11 a 19
9 anos
(2040) Baixa
ren
nda

Pro
oporção de
Dep
pendência
Pública
P

Vagas
para
2040

2.293
15.002
26.423

1.6
674
13.8
802
21.3
317

37%
34%
-

620
4.693
9.070
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Salas de EMEF/EM
aula
(/17
nnecessárias salas-2
((/30 alunos) turnos)
20
1
156
5
301
10
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o: WALM Eng

Para a fa
aixa etária de 11 a 19 anos, o número es
stimado para 2040 é de 26.423 jovens. A
porcentag
gem deste total, cujo rendimento
o domiciliarr é inferior a R$1.5300,00, resulta
a em uma
população
o de 21.317 jovens que poten
ncialmente demandarriam vagass públicas em 2040.
Baseado no percentual de atendimento
a
o existente
e em cada
a setor em
m 2010 de
efiniu-se a
quantidad
de necessária de EMEFs de 2º cicclo e etapas
s de Ensino
o Médio porr setor da OUCMVC.
O
Utilizando
o-se a médiia de 30 alu
unos por sa la, serão ne
ecessárias 301 salas eem 2040 no
o perímetro
da OUMV
VC. Este to
otal de salas, considerrando-se qu
ue cada EM
MEF apreseentará 17 salas,
s
de 2
turnos, re
esulta na ne
ecessidade de 9 novoss equipame
entos. A ma
aior demandda é para o Setor Vila
Carioca q
que deverá
á apresenta
ar 5 equipa
amentos, que
q
preferencialmente também atendam
a
a
população
o de Vila Prudente, vis
sto que este
e apresenta
a demanda para 20 sa las. Já o se
etor Mooca
apresenta
a a necessidade de 4 novas
n
esco las para o público
p
de 11
1 a 19 anoos.
A Tabela 9.2-12 exp
põe a popullação de 15
5 a 19 anos
s prevista para
p
2040, a população de baixa
renda desta faixa ettária dos setores Cam
mbuci, Parq
que da Moo
oca, Henry Ford e Ipiranga, e a
estimativa
a de salas de aula para
p
manuttenção do atendimento a proporrção de de
ependência
constatad
da em 2010
0 nestes setores.
Tabela 9.2-12
Estimativa
a de nº va
agas públic
cas para fa
aixa etária de 15 a 19 anos, nnº de sala
as de aula
necessárias e Colég
gios com EM
M para 2040
0
Setores
Mooca
Cambuci**
Parque da Mooca
Henry Fo
ord*
Ipiranga
Vila Prudente
Vila Cario
oca
Total

15 a 19
anos
(2040)

15 a 19 an
nos
(2040) Baiixa
renda

Proporrção de
Depen
ndência
Púb
blica

Vagas
V
pa
ara 2040

1.590
1.957
2.559
4.977
11.083

1.002
920
2.201
2.687
6.810

50
0%*
59
9%
50
0%*
54
4%
-

501
543
1.100
164
2.308

Saalas de aula EM (/15
nnecessárias salas-3
(//35 alunos)
turnos)
17
15
31
4
67

0
0
0
1
0
0
0
1
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2. Legenda: *setores que não apresenttaram equipam
mentos públic
cos para esta
Elaboração
o: WALM Eng
faixa etária em 2010.

A faixa ettária de 15 a 19 anos terá uma po
opulação para 2040 de
e 11.083 joovens. A porcentagem
deste tota
al, cujo ren
ndimento do
omiciliar é inferior a R$1.530,00
R
, resulta em
m uma pop
pulação de
6.810 jovvens que potencialme
p
ente deman
ndariam va
agas pública
as de Enssino Médio em 2040.
Baseado no percentual de atendimento
a
o existente
e em cada
a setor em
m 2010 de
efiniu-se a
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quantidad
de necessá
ária de equipamentos e
educaciona
ais por seto
or da OUCM
MVC. Desta
aca-se que
os setore
es Cambuci e Henry Ford não a
apresentara
am equipam
mentos púbblicos para esta faixa
etária em
m 2010.
Com base
e na média de 35 alunos por sala
a, serão nec
cessárias 67
7 salas em 2040 no pe
erímetro da
OUMVC. Este total de
d salas, co
onsiderando
o-se que ca
ada escola de EM apreesentará 15
5 salas, de
3 turnos, resulta na necessidad
de de 2 nov os equipam
mentos. A maior
m
demannda é para os setores
Henry Fo
ord e Cambuci com 1 equipame
ento para cada um, que preferrencialmentte também
atendam a populaçã
ão do Ipiranga e Parq
que da Moo
oca, visto que
q estes aapresentam
m demanda
para 04 e 15 salas, respectivam
r
mente.
Por fim, a Tabela 9..2-13 faz um
ma síntese da estimattiva geral de vagas neecessárias nos quatro
níveis de ensino para atendimento do aden
nsamento populaciona
p
al previsto.
Tabela 9.2-13
a geral da demanda
d
de
e vagas púb
blicas, nos setores da OUCMVC ppara 2040
Estimativa
Setorres OUCMVC
Mooca
Cambuci
Parque da
a Mooca
Henry Ford
d
Ipiranga
Vila Prude
ente
Vila Cariocca
Total de v
vagas por ettapa:

EME
EI (4
e5
ano
os)

CE
EI (0 a
3 anos)
a
2.797
752
494
229
933
98
1.470
6.773

1
1.017
441
183
513
692
0
1
1.895
4
4.741

EME
EF
(6 a 10
1
anos
s)
2.6
630
927
9
450
4
1.2
261
579
5
436
4
1.6
645
7.9
928

EMEF
(11 a 14
4
anos)

EMEF+E
EM
(11 a 199
anos)

EM (15
5
a 19
anos)

643
283
1.280
686
2.892

3.7757
6620
4.6693
9.0070

501
543
1.100
164
2.308

Total
Vagas
por
setor
10.201
3.264
1.953
4.383
3.054
1.154
9.703
33.712

genharia, 2012
2.
Elaboração
o: WALM Eng

A Tabela
a 9.2-14 apresenta a quantidade
q
de equipamentos púb
blicos por ffaixa etária que cada
setor da OUMVC te
2040 no in
erá que ofe
erecer até 2
ntuito de atender a deemanda pre
evista pelo
adensamento popula
acional. Co
onstata-se q
que o setor Mooca é o que devverá aprese
entar maior
número d
de equipam
mentos, 30, dos quaiss 21 serão
o creches. Em seguidda, está o setor Vila
Carioca, com 25, do
os quais 11 serão crecches. Os setores com
m menores ddemandas para 2040
Prudente (2
2) e Parque da Mooca ((5).
são Vila P
Tabela 9.2-14
VC para 20
de novos eq
quipamento
os educacio nais público
os por setorr da OUCMV
040
Número d
Setores OUCMVC
C
Mooca
Cambuci
Parque da Mooca
Henry Fo
ord
Ipiranga
Vila Prudente
Vila Cario
oca

CEII
(0 a 3
anos
s)
21
6
4
2
7
1
11

EMEI
(4 e 5
anos)
3
1
1
2
2
0
6

EMEF
(6 a 10
anos)
3
1
0
2
1
0
2

EMEF
EMEF+EM
(11 a 14
(11 a 19
anos)
anos)
0
4
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
5

EM
(15 a 19
anos)
0
0
0
1
0
0
0

Total
Por
Setor
31
9
5
8
11
2
24
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Setores OUCMVC
C
Total equ
uipamentos

CEII
(0 a 3
anos
s)
52

EMEI
EMEF
(4 e 5
(6 a 10
anos)
anos)
15
5
9

EMEF
EMEF+EM
(11 a 14
(11 a 19
anos)
anos)
3
100
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EM
(15 a 19
anos)
1

Total
Por
Setor
90

genharia, 2012
2.
Elaboração
o: WALM Eng

Para defin
nição dos números
n
cita
ados, foram
m consideradas:
a) A demanda por
p 451 sala
as para aten
ndimento de
e crianças de
d 0 a 3 an os e que ca
ada creche
tenha 9 sala
as com turrmas de 15
5 crianças. Desta forrma, haverrá a neces
ssidade da
co
onstrução de 51 creche
es, no perím
metro da OU
UCMVC até
é 2040;
b) A demanda por
p 238 sallas de aula para crianças de 4 a 5 anos, em
m EMEIs, cada
c
EMEI
co
om 8 salass (de 20 alunos)
a
e operação em dois tu
urnos. Senndo assim, haverá a
ne
ecessidade da construç
ção de 15 E
EMEIs até 2040;
2
c) A demanda por
p 285 sala
as de aula para crianç
ças de 6 a 10
1 anos, em
m EMEFs e que, cada
EM
MEF tenha em média
a 17 salas (30 alunos
s) e opere em 2 turnoos. Diante disto,
d
será
ne
ecessária a construção
o de 9 EME Fs de 1º cic
clo (1º ao 5º ano) até 22040;
d) A demanda por 95 sala
as de aula para crian
nças e adolescentes dde 11 a 14 anos, em
EM
MEFs que ofereceram
m 2º ciclo (6
6º ao 9º an
no) e que, cada
c
EMEF
F tenha em
m média 17
sa
alas (30 alu
unos) e ope
ere em 2 turrnos. Desta
a forma, serrá necessá ria a constrrução de 3
EM
MEFs até 2040;
2
e) A demanda por
p 301 sallas de aula para crianças e joven
ns de 11 a 19 anos, em
e EMEFs
qu
ue contemp
plem 2º ciclo
o escolar e Ensino Mé
édio, cuja média
m
sejam
m 17 salas (30 alunos)
e opere em
m 2 turnos. Sendo asssim, have
erá a nece
essidade daa construç
ção de 10
EM
MEF/EM até
é 2040;
f)

A demanda por 67 sala
as de aula para adole
escentes de
e 15 a 19 aanos, em escolas
e
do
En
nsino Médio
o e que ten
nham em m
média 15 sa
alas (de 35 alunos) e operem em
m 3 turnos.
De
este modo será
s
necess
sária a consstrução de 1 escola de
e ensino méédio.

Conclui-sse então, a necessidad
de da const rução de 90
entos públiccos de educ
cação para
0 equipame
atendimento da pop
pulação prevista até 2 040, no pe
erímetro da Operação Urbana Co
onsorciada
Mooca Vila Carioca.
Sugerem--se os segu
uintes parâm
metros:
a) C
Creches com
m 9 salas, área
á
constru
uída 1.000m
m² e terreno
o de 2.000m
m²;
b) E
Escolas do ensino fundamental (EMEI) co
om 8 salas, área coonstruída 2.175m²,
2
2
pavimentos
(http://cattalogotecnicco.fde.sp.go
ov.br/meu_ssite/Catalog
gos/Ambientes/Program
ma_arquitettonico_Ju
nho_10.p
pdf) e terren
no de 2.000m
m²;
c) E
Escolas de ensino fun
ndamental (EMEF) co
om 15 sala
as, área coonstruída 3.000m²,
3
3

OPERAÇÃO UR
RBANA CONSOR
RCIADA MOOCA VILA-CARIOCA
V

CAP. 9 | PROG. PÁG 18

pavimentos
(http://cattalogotecnicco.fde.sp.go
ov.br/meu_ssite/Catalog
gos/Ambientes/Program
ma_arquitettonico_Ju
nho_10.p
pdf) e terren
no de 4.000m
m²;
Escola de
e ensino mé
édio com 15
5 salas, áre
ea construíd
da 3.000m², com 3 pavvimentos e terreno de
4.000m², teremos:
Tabela 9.2-13
Síntese d
da necessid
dade de árrea de terre
eno para in
nstalação adicional dee escolas públicas
p
do
ensino bá
ásico.
Quantid
dade.
(unida
ade)
52
15
9
3
10
1
90

Equipame
ento
Creche (1pav.)
EMEI (2
2 pav.)
EMEF 1
1º ciclo (3 pa
av.)
EMEF 2
2º ciclo (3 pa
av.)
EMEF 2
2º ciclo+EM (3 pav.)
Ens. Mé
édio (3 pav.))
Total

Árrea construíída/
equipamento (m²)
(
1.000
1
2.000
2
3.000
3
3.000
3
3.000
3
3.000
3
-----

Áreea construíd
da total
(m²)
52.000
30.000
27.000
9.000
30.000
3.000
151.000

ngenharia.
Elaboraçã
ão: WALM En

Padrões d
de edifícioss escolares utilizados
A rede d
de escolas municipais
s compõe--se em sua
a maioria por edifícioos padroniz
zados. Os
edifícios ffora dos pa
adrões, geralmente, exxplicam-se quando o terreno
t
inviiabiliza a im
mplantação
de algum padrão, de
evido à form
ma ou topog
grafia que im
mpõem adaptações naa execução do projeto.
Mesmo n
nestes caso
os, procura--se atenderr as grades de funcion
nários e o nnúmero de vagas dos
edifícios p
padrões.
Desta forma, neste estudo
e
foi adotado
a
com
mo unidade de atendim
mentos, para
ra cada mod
dalidade, o
edifício p
padrão maiss construído
o na atualid
dade pelo Departamento de Edifficações da
a SIURB –
EDIF, que
e está apressentado no Quadro 9.2
2-2 a seguir.
Quadro 9
9.2-2
Padrões d
de edifícioss escolares atuais
Pad
drão escola
a
CEI Padrã
ão EDIF 2008
EMEI pad
drão 2010
(pré-mold
dada)
EMEI pad
drão Globo do
o Sol
EMEF pad
drão EDIF
(17 salas))
CEI/EMEII padrão CEU
U
(estrutura pré-moldada)
EMEF pad
drão CEU

Faixa
F
etária
e

Á
Área do
Nº de
Área
teerreno
Nºº de alunos
salas Co
onstruída
m² M
Mínima

Área
Á
do
terrreno m² Ideal

0 a 3 anos

16
60/1 turno

9

920

1.700

2.500

4 a 6 anos

56
60/2 turnos

8

1.260

1.500

2.000

4 a 6 anos

42
20 a 560

8

970

1.500

2.500

17

2.650

3.500

5.000

9

3.500

3.500

5.000

18

3.000

7.500

Mais de 7.500

7 a 14 anos 11 90/2 turnos
s
50 CEI e
25
50
00 EMEI
6 a 14 anos 12
260
0 a 5 anos
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Á
Área do
Nº de
Área
teerreno
Nºº de alunos
salas Co
onstruída
m² M
Mínima

Área
Á
do
terrreno m² Ideal

(estrutura
a pré-molda
ada)

Os edifícios adotado
os para CE
EI, EMEI e EMEF estã
ão destacad
dos no Quaadro 9.2-2. Conforme
constatad
do anteriorm
mente, o En
nsino Médio
o ocorre em muitos cas
sos no mesm
mo edifício do 2º ciclo
do Ensino
o Fundame
ental (como nos setore
es Mooca, Vila
V Prudentte e Vila Caarioca). Sen
ndo assim,
adotaram
m-se os messmos padrõe
es de EME F para EM.
Portanto, com a implantação do
d PUE da
a OUCMVC
C estão pre
evistos a im
mplantação de novos
equipame
entos sociais e urbano
os necessárrios ao aten
ndimento ao adensam
mento popullacional na
primeira ffase da OU
UCMVC, horizonte de 5 a 10 anos
s, primeiram
mente mediiante a veriificação da
possibilidade de am
mpliação dos
s equipame
entos existe
entes, otimizando o usso da terra,, conforme
apresenta
ado na Ta
abela 9.2-1
14, a seg uir. Destac
ca-se ainda a criaçãão de um
m polo de
entreterim
mento e culltura ao norte do perím
metro, crian
ndo assim novas posssibilidades de lazer e
investime
ento em equ
uipamentos de cultura.
Tabela 9.2-14
Equipame
entos Socia
ais (demand
da da 1° fasse – 10 prim
meiros anos)
Equipamen
nto

Cambu
uci

Educação
o

1 CEU
U
1
MA
UBS+AM

Saúde

Mooca

Pq. da
Mooca

Henry
Ford
1 CEU
1
U
UBS+AMA

Ip
piranga

Vila
Ca
arioca

Vila
Prrudente

1 CEU
1
UBS+AMA

1
BS+AMA
UB

OU
UCMVC
3 CEU
5
UB
BS+AMA



abitação
Ha
Um dos objetivos da
d OUCMV
VC é a im
mplantação de Habitaç
ções de Innteresse So
ocial (HIS)
destinada
as à popula
ação de baixa renda, de forma que
q
em rela
ação às fam
mílias existe
entes e as
retiradas de favela,, os valore
es destinad
dos ao ate
endimento habitaciona
h
al são regrrados pela
Portaria n. 323/SEHAB G/10, tendo co
omo referência o De
ecreto Munnicipal n. 51.653,
5
de
22/07/201
10, que estabelece as
s opções p
para atendiimento hab
bitacional. D
Destaca-se que após
análise d
de cada ca
aso, as fa
amílias que
e não se enquadrem
m nos critéérios de attendimento
habitacion
nal da Seccretaria Mun
nicipal de H
Habitação (SEHAB/HA
(
ABI) deverãão ser enca
aminhadas
para a S
Secretaria Municipal
M
de Assistênccia e Dese
envolvimento Social (S
SMADS) qu
ue oferece
atendimento em alb
bergues, pa
assagens d
de retorno á cidade de origem e cestas bá
ásicas. Os
dados ca
adastrais da
as famílias são confid
denciais e de
d uso resttrito das eqquipes de assistentes
a
sociais e
envolvidas no
n projeto. Que as u
unidades ha
abitacionais
s a serem produzidas
s pela OU
deverão ser destina
adas priorita
ariamente à
às famílias
s cadastradas nas favvelas identifficadas no
diagnósticco do meio socioeconô
ômico.
O atendim
mento a moradores
m
em
e favelas ou cortiços
s atingidos por interveenções da OUCMVC
segue a d
determinaçã
ão do PDE, artigo 229
9, inciso VI, que caso ocorra
o
o apparecimento
o de outros
núcleos d
de habitaçõ
ões subnormais duran
nte a vigên
ncia da OU, haverá coondições de
d realocar
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essa pop
pulação em Zonas de Interesse S
Social (ZEIS
S) no perím
metro, ou em
m terrenos adquiridos
(independ
dentemente
e de estarem localizad
dos ou não
o em ZEIS)), pois a poopulação attingida por
intervençõ
ões da OU não precisa
a ser realoccada unicam
mente em ZEIS.
Z
a desaproopriação de imóveis
Para a implantação do emp
preendimen
nto será necessária
n
residencia
ais e não re
esidências, de forma q
que, as me
edidas comp
pensatóriass por desap
propriações
correspon
ndem à ind
denização e acordos, nos termo
os estabelecidos pela legislação em vigor,
tanto parra imóveis residenciais
s como parra imóveis não reside
enciais, no sentido de minimizar
eventuaiss problema
as que oco
orram ao lo
ongo do processo
p
de desaproppriação. As
s medidas
mitigadorras irão abrranger as in
nformaçõess com antecedência aos propriettários de im
móveis que
serão afe
etados por desapropriação para as interven
nções previistas e o aacompanham
mento dos
processoss. Destaca--se que para pagamen
nto das desapropriaçõ
ões serão uutilizados re
ecursos da
OUCMV, o que posssibilita certa
a agilidade n
no processo
os e garante
e o recebim
mento devido
o.
 Árreas verdes
Conforme
e apresenta
ado no diagnóstico do meio biótic
co, a biodive
ersidade naas áreas de
e influência
está com
mprometida pelo histórico da ocup
pação urbana. A biota
a, principalm
mente na AID
A e ADA,
caracterizza-se por comunidade
c
es composttas por espécies gen
neralistas ooportunistas
s, além da
presença de muitas espécies ex
xóticas intro
oduzidas pe
ela ação antrópica. Essse padrão referencial,
r
identificad
do no diagn
nóstico da área,
á
onde a vegetaçã
ão já se apresenta esccassa e alte
erada, não
apresento
ou nenhuma
a área com característticas nativas próprias do
d bioma M
Mata Atlântic
ca que, por
consequê
ência, não apresenta
a
habitats
h
com
m capacidade de supo
orte para a ffauna de modo
m
geral,
exceto p
para poucas espécies
s generalisttas da aviifauna, que
e encontram
m poucos locais de
nidificaçã
ão e alimenttação. Registra-se que
e a Operaçã
ão Urbana, tendo o carráter de pla
anejamento
urbano, p
permite qu
ue a área seja reocu
upada de forma mais ordenad a, possibilitando um
incremento das área
as verdes e a criação d
de novos ha
abitats.
de áreas verdes, po
Conforme
e pode-se observar na
n Tabela 9.2-15, o incremento
i
ossibilita a
melhoria dos percentuais de áreas verd es em alguns setores, por exeemplo, o He
enry Ford,
aumentan
ndo a influê
ência das mesmas no p
perímetro co
omo um tod
do (Figura 99.2-1).
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Tabela 9.2-1
15 -Áreas Verdes

CENÁRIO PROPOSTO (1)

EXISTENTE

Indicadores
s

Setores OUCMVC
Henry
Ipiranga
Ford
2.135.000 4.038.514
7.288
41.960

Cambuci

Mooca

áre
ea total setor (m²)
número de habitante
es (IBGE)

1.435.212
13.873

2.958.758
19.611

Pq
q. da
Mo
ooca
1.59
92.497
17
7.504

rottatórias/canteiros/jjardins (m²)
pra
aças (m²)
parrque linear (m²)
parrque urbano (m²)
tottal área verde de livre acesso (m²)

5.558,70
20.901,00
0
0,00
0,00
26.459,70
0

14.669,52
13.550,94
0,00
0,00
28.220,46

91
19,26
23.3
332,69
0,00
0
28.7
778,15
53.0
030,09

2.076,19
30.777,24
4
29.264,23
3
62.117,66
6

41.787,37 33.3
303,18 87.356,38
11.305,59 6.3
322,13
0,00
100.819,42 40.5
567,91 117.091,93
3
153.912,38 80.1
193,22 204.448,32
2

áre
ea verde concessio
onada (m²)
áre
ea verde institucio
onal (m²)
áre
ea verde privada (m
m²)
tottal área verde aces
sso restrito (m²)
índ
dice de permeabilid
dade (2)
IAV
V - índice áreas verdes m²/hab
PA
AV - proporção (c
cobertura vegetal
livrre acessso/área to
otal)
áre
ea total setor (m²)
número de habitante
es previsto)
rottatórias/canteiros/jjardins (m²)
pra
aças (m²)
parrque linear (m²)
parrque urbano (m²)
tottal área verde de livre acesso (m²)
áre
ea verde concessio
onada (m²)
áre
ea verde institucio
onal (m²)
áre
ea verde privada (m
m²) (3)
tottal área verde aces
sso restrito (m²)
índ
dice de permeabilid
dade (2)
IAV
V - índice áreas verdes m²/hab
PA
AV - proporção (c
cobertura vegetal
livrre acessso/área to
otal)

2010

2040

2.732,17
1.141,63
0,00
0,00
3.873,80

Total

V
Vila
Ca
arioca
3.64
45.947
27
7.916

Vila
Pruden
nte
886.14
47
11.496
6

16.692.07
75
139.648
8

23.290,33
7.854,12
0,00
176.141,05
207.285,50

39.2
233,82
1.0
089,75
0
0,00
0
0,00
40.3
323,57

8.942,9
91
16.651,03
0,00
0,00
25.593,93

95.346,71
84.521,15
0,00
204.919,1
19
384.787,0
05

10.309,21
15.025,68
60.061,18
85.396,06

153.543,16
70.3
372,24
519.930,98
743.846,38

2.232,4
47
2.356,4
47
67.044,39
71.633,33

330.607,9
97
136.159,3
35
934.780,0
04
1.401.547,,36

6,17%
1,91

6,16%
1,44

8,37%
3,03
3

9,76%
0,53

7,25%
4,94

21
1,51%
1
1,44

10,97%
%
2,23

10,70%
%
2,76

1,84%

0,95%

3,33%

0,18%

5,13%

1,11%

2,89%
%

2,31%

1.435.212
35.880

2.958.758
73.969

1.59
92.497
39
9.812

2.135.000
32.025

4.038.514
100.963

3.64
45.947
91
1.149

886.14
47
17.723
3

16.692.07
75
391.521
1

15.267
26.719
3.418
7.815
32.087
44
4.851
25.238
43.637
22
2.548
46.189
25.366
34
4.686
23.412
20.938
0
34.862
17.060
26
6.607
66.879
55.499
28
8.778
23.872
175.934
76
6.801
130.796,39
9 146.792,65 54.7
744,60 112.737,68
8 250.447,16 182.943,59

14.173
3
22.798
8
0
0
36.971,08

144.329,1
18
220.462,0
08
122.878,9
98
427.762,8
89
915.433,1
14

0
24.036
44.036
68.072,04
4

2.278
8
2.283
3
62.645
5
67.205,36

266.688,6
68
83.006,23
838.543,5
59
1.188.238,,49

39.091
33
3.297
11.357
7.239
108.649
40
0.903
159.097,27 81.4
438,11

58.744
0
10.936
69.680,06

11.083
12
22.196
19.884
18
8.208
265.293
30
06.082
296.260,17 446.485,48

13,86%
3,65

10,34%
1,98

8,55%
1,38
1

8,54%
3,52

13,54%
2,48

17
7,26%
2
2,01

11,76%
%
2,09

12,60%
%
2,34

9,11%

4,96%

3,44%

5,28%

6,20%

5,02%

4,17%
%

5,48%

Notas: (1): Os valores do cenário prroposto consideram áss áreas verdes existen
ntes + as áreas verdes
s existentes com interrvenção proposta pelo
o PUE + as áreas verd
des novas propostas pelo
p
ma de todas as áreas verdes
v
de acesso resttrito e de acesso livre/á
área total do setor; (3) A área verde privada
a no cenário proposto considera a AV privad
da atual + a AV privad
da
PUE; (2): Som
estimada conssiderando a indução co
oncentrada nos perím
metros de transformaçã
ão com introdução da taxa de permeabilidade e arborização
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Figura 9.2-1
1 Áreas verde
es influência po
otencial cenárrio final PUE.

atrimônio Histórico
H
e Tombados
s
 Pa
Destaca-sse que, qu
ue a impla
antação dass obras prrevistas pelo PUE, irrão contribu
uir para a
preservaçção dos bens já tom
mbados no
o perímetro
o, assim co
omo aquelles em pro
ocesso de
tombame
ento, pois a proposta respeita ass áreas env
voltórias do
os bem tom
mbados no perímetro,
assim co
omo ao lo
ongo dos estudos, fforam iden
ntificados alguns
a
imóóveis indica
ados para
prospecçã
ão de intere
esse de pre
eservação, o
os quais es
stão indicados na Figurra 9.2-2.
o Estadual n. 48.137/0
03 altera a rredação do
o artigo 137, do Decretto n. 13.426
6, de 16 de
O Decreto
março de
e 1979, no
n que se refere à área envo
oltória dos bens imóóveis tombados pelo
CONDEP
PHAAT, passsando a vig
gorar com a seguinte redação:
r
""A Resolução
o de Tombam
mento preve
erá, no entorrno do bem imóvel
i
tombaado, edificaç
ção ou sítio,
u
uma área su
ujeita a resttrições de o
ocupação e de uso, qu
uando estes se revelare
em aptos a
p
prejudicar a qualidade
q
am
mbiental do b
bem sob preservação, de
efinindo, casso a caso, as
s dimensões
d
dessa área envoltória.
e
Nenhuma
N
obrra poderá se
er executada
a dentro da áárea envoltó
ória definida
n
nos termos deste artig
go sem que
e o respecttivo projeto seja previaamente apro
ovado pelo
C
CONDEPHAAT."

Portanto, o decreto estabelece
e que a ressolução de tombamentto irá preveer uma área
a sujeita a
restriçõess mas não estabelece quais são os parâme
etros de aná
álise das inntervenções
s em áreas
envoltória
as, tampoucco proíbe a sua execu
ução em prrincípio e sim condicioona a sua execução
e
à
análise e às diretriizes estabe
elecidas pe
elo CONDE
EPHAAT. Dessa
D
form
ma, cada in
ntervenção
pública ou
u empreend
dimento priv
vado situad
do nessas áreas
á
envolttórias deve rá ser analisado caso
a caso e d
deverá seguir obrigato
oriamente ass determina
ações dos órgãos
ó
de ppreservação
o.
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Uma vez que as aná
álises devem
m ser feitass caso a ca
aso, por oca
asião da elaaboração do
os projetos
executivo
os de cada intervenção
o pública ou
u do proces
sso de apro
ovação dass edificaçõe
es privadas
localizada
as em áre
ea envoltó
ória de be
em tombad
do, deverá ser obtidda a orien
ntação do
CONDEP
PHAAT e seguidas as recome
endações e exigências estabeelecidas, à época e
antecedendo a sua execução.
e
O mesmo
o procedime
ento deverá
á ser adotad
do em relaç
ção ao Con
nselho Muniicipal de Prreservação
do Patrim
mônio Histó
órico, Cultural e Ambiiental da Cidade
C
de São
S
Paulo (CONPRE
ESP) e em
relação a
ao Instituto do Patrimô
ônio Históricco e Artístic
co Nacional (IPHAN) qquanto à im
mplantação
de qualqu
uer empree
endimento conforme
c
e
estabelece a Portaria n. 230/02, Art. 2º da Resolução
SMA n. 34, de 27 de
e agosto de 2003.
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U
 Drrenagem Urbana
As açõess de drenag
gem propos
sta nas inte
ervenções do
d PUE podem ser diivididas em
m ações de
macrodre
enagem e ações de mic
crodrenage
em. As açõe
es de macro
odrenagem definem o traçado da
drenagem
m na bacia obedecendo ao cam
minhamento natural do
os corpos dd’água. As ações de
microdren
nagem abra
angem a co
oleta e o a
afastamento
o das águas
s superficiaais. Os canais devem
sempre e
estar integrrados às áreas verde s públicas, como corredores veerdes e parrques, que
venham a contribuir na melhoria
a do ambien
nte urbano..
As ações de drenage
em se dividem em doiss tipos:
e intervenç
ções sobre
e as redes de macro
o e micro drenagem existentes
 Prropostas de
atuando espe
ecificamente em ponto
os cuja cond
dição atual apresenta subdimens
sionamento
ou
u outras defficiências, atuando
a
em conjunto com as nova
as ações.
atuando co
mplantação de novas estruturas,
e
omo medida
as complem
mentares às
s soluções
 Im
de
e macrodren
nagem, inte
egrados ao sistema de
e áreas verd
des, contribuuindo para a melhoria
do
o ambiente urbano e da
a qualidade
e ambiental.
No perímetro da OUCMVC, as ações de m
macrodrenag
gem consis
stem na mannutenção da proposta
de um re
eservatório de detenção (Guami ranga), ala
argamentos nas confluuências de corpos d’
água e intervenções em galeria
as de macro
odrenagem, novas ou existentes.
e
E as açõ
ões de micrrodrenagem
m abrangem
m a propostta de assoc
ciação de ááreas verde
es públicas
com siste
emas de dre
enagem e in
ntervençõess nas galerias de micro
odrenagem..
Conforme
e apresenttado no ca
apítulo 1 caracterização do em
mpreendimeento, o Sistema de
Drenagem
m geral para
a a área é composto
c
p
pelos compo
onentes elencados a seeguir:
Ações de
e Macrodren
nagem e Miicrodrenage
em - Galeria
as (D.G)
As galeriias de águ
uas pluviais
s podem se
er classific
cadas em galerias
g
dee macrodrenagem ou
galerias d
de microdrrenagem. As
A galerias de macrodrenagem incluem coorpos recep
ptores tais
como canais e rioss canalizad
dos. Já as galerias de
d microdre
enagem coonsistem na
a coleta e
afastamento das águ
uas superfic
ciais.
d córrego
D.G1 - Se
etor Cambu
uci: A solução para as inundações da área é o reforço da galeria do
de novas g
da Aclima
ação e a construção
c
galerias na parte baix
xa assim coomo na parte alta da
bacia.
alerias comp
plementares
s às existenntes (Macro
odrenagem
etor Mooca: Criação de novas ga
D.G2 - Se
e Microdrrenagem).
s galerias complemenntares às existentes
que Mooca
a: Criação de novas
D.G3 - Setor Parq
(Macrodre
enagem e Microdrenag
M
gem).
A proposta cons iste em estender a galeria existennte na viela que cruza
etor Henry Ford:
F
D.G4 - Se
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a rua Dia
anópolis e a rua Henrry Ford até
é a avenida
a do Estado
o e implanttar galerias
s tubulares
compondo a rede de
e microdrenagem com diâmetros geralmente
g
variando eentre 0,50 m e 1,20 m.
piranga:
D.G5 - Setor Ip
(Microdre
enagem).

Criação

de

novas

galerias
g

complementtares

às

existentes

Cria
ação de no
ovas galeria
as complem
mentares àss existentes
s (Macro e
Setor Vila Carioca:
C
D.G6 - S
Microdren
nagem).
D.G7 - Setor Vila Prudente:: Criação de novas galerias complemenntares às existentes
enagem).
(Microdre
e Macrodren
nagem - Ala
argamento n
na Confluên
ncia (D.A)
Ações de
Esta ação visa amp
pliar e retifficar as ca lhas dos corpos
c
d’ água com i ntuito de melhorar
m
a
eficiência
a hidráulica, resolvend
do problem
mas que im
mpeçam a fluidez do sistema. Ao
A mesmo
tempo, vvisam uma qualificaçã
ão urbana da orla flu
uvial e amb
biental por meio do tratamento
t
paisagístiico de su
uas marge
ens e talu
udes, priorrizando se
empre supperfícies pe
ermeáveis,
possibilita
ando que parte
p
do volume dessa
a água seja
a infiltrada no
n solo, meelhorando a eficiência
do sistem
ma e aliviand
do a rede de
e galerias e corpos rec
ceptores.
ência do có
órrego dos Meninos com rio Tam
manduateí (Setor Vila
D.L1 - Allargamento na confluê
Carioca)
Ações de
e Microdrena
agem - Can
nais (D.C)
Os canaiss de retençã
ão foram co
oncebidos p
para atende
er às seguin
ntes finalidaades:
m substituiç
ção e/ou co mplementação às gale
erias;
 Drrenagem em
eservatórioss de Retenç
ção.
 Re
ondição, co
ontarão normalmente ccom lâmina
a d’água de pequenaa altura no fundo e o
Nessa co
volume d
de reserva fará o am
mortecimentto de cheia
as da bacia, reduzinddo as descargas de
lançamen
nto e consequentemente as enche
entes das bacias
b
latera
ais ao rio Taamanduateí.
O direcionamento da
a rede de drenagem
d
d as galerias
s será feito para os cannais onde os
o volumes
serão arm
mazenados, principalm
mente duran
nte os pico
os de chuva
a, sendo o excedente de águas
pluviais liberado maiis lentamente após a p
passagem da
d cheia.
aisagística, de qualifica
ação da pa isagem urbana, dotado
os de lâminna d’água permanente
 Pa
formando lag
go ou espelh
ho d’água:
Para possibilitar a fo
ormação de
e lâmina d’á
água perma
anente os canais
c
deveerão possu
uir fonte de
alimentaçção proveniente de cursos d’ág ua (córrego
os), afloram
mento do llençol freáttico ou de
galerias d
de drenage
em. A prime
eira tem a vvantagem de
d possuir escoamento
e
o ao longo de todo o
ano send
do que as galerias
g
po
odem ser co
onsideradas como fon
nte sazonall. As vazõe
es trazidas
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pelas gale
erias são su
uficientes para
p
a forma
ação de esp
pelho d’águ
ua nos canaais, entretan
nto como o
ano hidro
ológico de São
S
Paulo é caracterizzado por dois período
os bem defiinidos, um chuvoso e
outro secco, na época
a seca o nív
vel d’água e
estará abaix
xo do nível normal.
A definiçã
ão técnica do
d material das calhass deverá se
er avaliada no momennto de impla
antação do
projeto, sendo preferrencialmentte não impe
ermeabilizad
das.
D
DC3,
Canal do Pa
arque Linea
ar Rua Serrra de Para
acaina – funciona ass ociado à D.C2,
D.C1 – C
D.C4 e D.A1 (Setor Mooca)
M
o à D.C1, D
DC3, D.C4 e D.A1
anal do Parrque Linear Alberto Lio
on – funciona associado
D.C2 - Ca
D
DC2,
D.C3 - C
Canal do Pa
arque Linea
ar Rua Press. Almeida Couto – funciona asssociado à D.C1,
D.C4 e D.A1
D
DC2,
etor Henry Ford) – funciona asssociado à D.C1,
Canal da Esstação São
o Carlos (Se
D.C4 – C
D.C3 e D.A1
Canal da via de transpo
osição Norte
e (Setor Hen
nry Ford)
D.C5 – C
D.C6 – C
Canal da via de transpo
osição Sul (S
Setor Henry
y Ford)
D.C7 – C
Canal da Esttação Ipiran
nga (Setor H
Henry Ford))
D.C8 – C
Canal da Rua Dom Marrcos Teixeira
ra (Setor He
enry Ford)
O conjuntto de canaiss no períme
etro de tran
nsformação Setor Mooc
ca (D.C1, D
D.C2 e D.C3
3) funciona
como sisstema, integ
grando-se ao
a canal a
associado à áreas perrmeáveis innundáveis do
d Parque
Porto de A
Areia (D.A1
1).
Os canaiss das vias de transpo
osição Norte
e e Sul pro
opostos no Setor Hen ry Ford (D..C5, D.C6)
funcionam
m como sistema, integ
grando-se a
ao canal associado a áreas
á
perm
meáveis inun
ndáveis do
Parque d
da avenida Dianópolis (D.A2), qu
ue retêm a montante o volume proveniente
e do Setor
Parque da
a Mooca.
Ações de
e Microdrena
agem – Can
nais associa
iados a área
as permeáv
veis Inundávveis (D.A)
Estas açõ
ões contem
mplam as ca
aracterística
as e objetiv
vos dos Can
nais (D.C) e estão ass
sociadas a
áreas permeáveis in
nundáveis que contrib
buem princ
cipalmente no aumentto da capa
acidade de
reservaçã
ão de águass pluviais. Estas
E
áreass podem ab
brigar progra
amas funcioonais divers
sos, sendo
utilizáveiss para espo
ortes, lazer e recreação
o durante os períodos de estiagem
m, ficando inundáveis
durante o
os períodos de chuva mais
m
intensa
a.
D.A1 – Ca
anal do Parrque Porto de
d Areia
D.A2 – Ca
anal Rua Dianópolis
D
(S
Setor Henryy Ford)
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D.A3 – Ca
anal da Rua
a Coronel Dente
D
(Seto
or Mooca)
D.A4 – Ca
anal Rua Silveira
S
da Mota
M
e Vicen
nte de Carv
valho (Setorr Cambuci)
D.A5 – Ca
anal da Rua
a Freire da Silva (Seto
or Cambuci))
D.A6 – Ca
anal da Fozz do Ipirang
ga (Setor Ipiiranga)
D.A7 – Có
órrego dos Meninos (S
Setor Vila C
Carioca)
Ações de
e Microdrena
agem: Área
as Permeávveis Inundáv
veis (DI)
Estas açções, apesa
ar da semelhança fu ncional com os gran
ndes reservvatórios de detenção
(piscinõess) se difere
enciam porr ter escala
a muito me
enor e trattamento paaisagístico da área e
entorno ccom melho
or inserção urbana. P
Permitem ta
ambém, assim como as áreas inundáveis
associada
as a canais, abrigar programas fu
uncionais div
versos dura
ante os perííodos de es
stiagem.
D.I1 - Pra
aça Alberto Lion (Setorres Cambucci e Mooca)
D.I2 – Pra
aça na conffluência do rio Moinho Velho com rio Tamand
duateí (Setoor Vila Carioca)
D.I3 – Pra
aça Rua Aid
da (Setor Vila
V Carioca))
D.I4 – Pa
arque Heliop
polis (Setor Vila Cariocca)
Ações de
e Microdrena
agem - Drenagem do T
Túnel (DT)
O sistema
a de drenag
gem do túne
el deverá d otar de meios para coletar e dar ccondições de
d despejo
para as á
águas pluvia
ais precipita
adas nas p
pistas de trá
áfego dos acessos
a
desscobertos e águas de
infiltração
o do trecho de túnel, assim
a
como
o para aten
nder eventuais descarggas provenientes das
operaçõe
es de combate a incên
ndio e de la
avagem das
s vias. O projeto do s istema dev
verá – com
soluções projetuais constituída
as de cana letas, capta
ações, tubu
ulação por gravidade, poços de
visita, resservatório de acumulaç
ção, poço d
de bombas e tubulação
o de recalquue - evitar in
nundações
pelas águ
uas provenientes das pistas e zo
onas extern
nas ao túne
el, sendo quue as entra
adas serão
protegida
as contra oss efeitos de
e inundação
o resultante
es da eleva
ação dos nííveis d´água nas vias
adjacente
es. A água de
d drenage
em deverá e
escoar pelo
os lados do túnel sem iinterferir com as rotas
de escap
pe, atenden
ndo as exigências attuais de se
egurança contra
c
incêêndio, assim
m como o
reservató
ório de dren
nagem, dime
ensionado para atender às exigê
ências do C
Corpo de Bo
ombeiros e
também p
para proporrcionar amo
ortecimento do pico de vazões. O volume esttará em con
nformidade
com a ccapacidade de recalque das bo
ombas de modo a evitar
e
que as vazões afluentes
provoque
em inundação. Na bas
se do pavim
mento será projetada tubulação para o reb
baixamento
das água
as do lençoll freático, cu
ujo volume será direcionado para
a o reservattório de dre
enagem do
túnel.
D.T1- Tún
nel Rua Luíís Gama, co
onexão Moo
oca - Brás (Setor
(
Mooc
ca).
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Ações de
e Microdrena
agem:Trinc
cheiras de In
nfiltração
Sobre a permeab
bilidade, como
c
med
didas complementares, seguiraam-se as diretrizes
denomina
adas BMP (Best
(
Manag
gement Pra
actices) tend
dentes a restituir, aindaa que parcialmente, a
capacidad
de de reten
nção e infiltrração no so
olo das água
as de chuva
a.
As trinche
eiras de inffiltração pre
evistas em projetos ge
eralmente estão
e
localizzadas em canteiros
c
e
jardins de
e separaçã
ão viária, de
emandando
o compatibiilizações co
om novos pprojetos das vias e a
arborizaçção existente
e e propostta (preferen
ncialmente higrófila).
h
O acúmulo de água nessas áreas, não foi incorporado
o nas estim
mativas de reeservação do
d sistema
de drenagem devido
o à inexistê
ência de pa
adronização dos cálcu
ulos de sisstemas de drenagem,
pela nece
essidade de
e análise pontual
p
para
a adaptação em cada caso, que podem acarretar em
alterações durante a etapa de
e implantaçção dos projetos. As trincheiras constituem
m-se como
elementos eficientess de infiltra
ação desde
e que receb
bam a man
nutenção e a limpeza
a periódica
desejada.
Ações de
e Microdrena
agem: Área
as Verdes P
Permeáveis Públicas e Privadas
As áreass verdes urbanas, pú
úblicas ou privadas, colaboram para um eficiente sistema
s
de
drenagem
m das água
as pluviais.. O solo p ermeável ajuda
a
na desaceleraçã
ção e na re
edução de
volume d
das águas, aliviando o sistema de drenagem. Já o solo impeermeável favorece
f
o
escoamento superficcial, potenc
cializando a velocidade
e do fluxo d’água,
d
sobrrecarregand
do áreas a
jusante.
Entende-sse que esses dois eixo
os de atuaçção, drenag
gem e áreas
s verdes, deevem funcio
onar numa
visão sisttêmica. As áreas
á
verde
es permeávveis são aqui entendidas como um
m item com
mplementar
ao Sistem
ma de Dren
nagem. As tipologias
t
e
estudadas apresentam
a
m maior áreea de solo permeável,
p
pois o ob
bjetivo da OUCMVC
O
é elevar oss parâmetro
os mínimos de permeeabilidade na
n área de
abrangên
ncia do PUE
E.
A seguir,, na figura
a 9.2-1 esttão aprese
entadas a localização e quantifiicação das
s soluções
adotadas que contemplam algu
uma reservvação (cana
ais, canais associadoss a áreas alagáveis
a
e
áreas pe
ermeáveis inundáveis), excluind
do aquelas que trata
am de açõões de me
elhoria de
desempenho hidráulico ou rede de galeriias de mac
cro e microdrenagem, bem como
o as áreas
públicas e privadas que, em termos
t
de drenagem,, contribuem
m somentee para a melhoria
m
de
permeabilidade e inffiltração das
s águas pluvviais no solo.
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Figura 9.2-3
3 Soluções de
e Drenagem ce
enário final PU
UE.

Cabe aqu
ui destacar que, a OUC
CMVC é um
m empreend
dimento de longo prazzo, que prio
oriza ações
de plane
ejamento urbano, viza
ando o de
esenvolvime
ento associado a meelhoria das questões
ambientais do perím
metro e de se
eu entorno,, de forma que
q analisando o cenáário de impla
antação do
empreend
dimento id
dentifica-se que a região de implantaç
ção será beneficiada
a com o
empreend
dimento.
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10. Conclusões
Após a análise dos dados apresentados ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, identificase que os objetivos da OUCMVC atendem à Política de Mudança do Clima do Município de São
Paulo, instituída pela Lei n. 14.933/09, conforme descrito no Art. 3°, inciso V, distribuindo o uso e
intensificando o aproveitamento do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura e
equipamentos, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade e/ou
sobrecarga e a otimizar os investimentos coletivos, aplicando-se o conceito de cidade compacta,
portanto, infere-se que a implantação do empreendimento possibitará a melhoria da qualidade
de vida da população residente nas áreas de influência.
Conclui-se ainda que, os objetivos da OUCMV contribuem para a sustentabilidade da
aglomeração urbana estabelecida de acordo com as metas estipuladas no Art. 18, da lei n.
14.933/09:
 Reduzindo os deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de emprego e
trabalho na cidade;
 Promovendo a distribuição de usos e a intensidade de aproveitamento do solo de forma
equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, fazendo uso
do estoque de área construída por uso estabelecido no Quadro 8, anexo à Parte III da
Lei n. 13.885, de 25 de agosto de 2004;
 Estimular a reestruturação e requalificação urbanística e ambiental para melhor
aproveitamento das áreas dotadas de infraestrutura em processo de esvaziamento
populacional e com potencialidade para atrair novos investimento;
 O dimensionamento adequado dos passeios das novas vias é também aspecto relevante
por melhorar as condições e favorecer os deslocamentos a pé no interior da área de
abrangência.
Destaca-se que os aspectos elencados anteriormente irão contribuir para a qualidade ambiental
no perímetro e seu entorno, possibilitando que o adensamento ocorra de forma planejada,
acompanhado do monitoramento da infraestrutura existente e de sua capacidade de
atendimento. Portanto, conclui-se pela viabilidade ambiental da OUCMCV e da emissão da
Licença Ambiental Prévia – LAP pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA.
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