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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 diesel-
elétricas 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. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 765 

 

 

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 Foto cedida por Thomas Corrêa. 
8 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, ex-
conferente 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). 
 

                                                       
11Mapa base: fonte: Google Earth (2012)   



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 773 

 

 

  
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. 
13 O segundo edifício da Estação Brás foi o único a receber uma passarela coberta. 
14 Fotos cedidas por Paulo Mendes. 
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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 

                                                       
15Fotos cedidas por Paulo Mendes e por Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
16 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. 

  

                                                       
17Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
18Foto: 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 5.3.16.5-
30), 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). 
 

                                                       
19Fotos 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 

                                                       
20Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
21Fotos: 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. 

                                                       
22Fotos: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika. 
23Mapa 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. 

 

                                                       
25Mapa base: fonte: Google Earth (2012).  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 784 

 

 

“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. 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 787 

 

 

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. 

 

                                                       
26Mapa 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 Cedida por Rafael Corrêa.  
28 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. 

                                                       
29Foto cedida por Thomas Corrêa. 
30Fotos: Leandro Guidini. Acervo Arqueologika. 
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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). 

  

                                                       
31Foto: 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. 

                                                       
32Mapa 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. 

 

                                                       
34Fonte: Lavander e Mendes, 2005, p. 120 
35Foto: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
36Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
37 Cedida por Rafael Prudente Corrêa. 
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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. 
 

                                                       
38Foto: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
39Fotos: 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). 

                                                       
40Fotos: Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 
41 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). 
 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 802 

 

 

  
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 

                                                       
42Mapa 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) encontra-
se 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). 
  

                                                       
44Mapa 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). 
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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). 

                                                       
46Foto: 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 Mapa base: fonte: Google Earth (2012).   
51 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.  
54 Desenho retirado do álbum de “Características dos veículos de mercadorias da EFSJ” atualizado em 30/11/1957, 
cedido por Rafael Prudente Corrêa. 
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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). 

                                                       
55Mapa 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 ex- 
motorista 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 5.3.16.5-
140), 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 Mapa base: fonte: Google Earth (2012).  
60 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 Mapa base: fonte: Google Earth (2012)  
64 Fotos cedidas por Paulo Mendes e Rafael Prudente Corrêa. Acervo Arqueologika. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 834 

 

 

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, 

                                                       
66Fonte: (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 5.3.16.5-
163).  
 

  
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. 
 

                                                       
69Mapa 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, 06-
1954, 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 5.3.16.5-
170). 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). 
 

                                                       
71Mapa base: fonte: Google Earth (2012).  
72 Cedida por Rafael Prudente Corrêa. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 843 

 

 

  
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 5.3.16.5-
181). 
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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. Data Local Observação 

Cia. Mechanica e 
Importado S.A. 

230 27/02/1902 
Ramal do 
Hipódromo (Mooca) 

 

Z. Perroni & Cia 428 22/07/1916 
Entre pátio da 
Mooca e Brás 

Ramal de 1913 pertencente à Gastão 
Raul Nothmann 

Rehder & irmão 434 19/03/1917 Pátio da Mooca 
Em 1913 pertencia a Olavo Egydio de 
Souza Aranha Jr., sucessor de Guinle e 
Cia de 1912. 

S.A. Sucreires 
Bresiliennes 

440 07/12/1917 
Ramal do 
Hipódromo (Mooca) 

Renovação de contrato feito em 1905 

Holmberg Beeh & Cia. 449 03/06/1918 Pátio da Mooca  

Jessouroun Irmão & 
Cia. 

459 09/06/1919 Pátio da Mooca 
Vendido para Cia de Armazéns Gerais e 
Imunizadora Franco- Brasileira em 
02/03/1920 

Cassio Muniz & Cia. 471 12/02/1920 Pátio da Mooca  

Luis M. Pinto de 
Queiroz 

480 06/09/1920 Pátio da Mooca 
O desvio em segmento ao  Nazareth 
Teixeira e Cia. 

Nazareth Teixeira e 
Cia. 

475 29/03/1921 Pátio da Mooca 
Vendido para a Cia Nacional de 
Armazéns Gerais em 02/09/1921 

Calfate & Cia. 521 21/04/1924 
Próximo à Rua da 
Mooca (Mooca) 

Renovação de contrato feito em 1910 

Mahfuz irmão 526 10/05/1924 Pátio do Ipiranga  

Brazilian Meat 
Company 

528 13/06/1924 
Rua da Mooca nº 
1620 

Ramal de 1912 da Cia. Frigorífica 
Pastoril 

Falelu Papini & Cia. 531 02/10/1924 Pátio da Mooca 
Terreno que fica entre os pertencentes a 
Dona Maria Carolina Duarte e S.A. 
Martinelli. 

Fares Nemer 536 24/11/1924 Pátio da Mooca 
Vendido para Imobiliária Palaide Mortari 
em 04/05/1944 

S. A. IRFM – Indústrias 
Reunidas Francisco 
Matarazzo 

550 04/09/1925 
Pátio da Mooca 
(Rua Borges de 
Figueiredo) 

Antigo ramal de 1929 da S. A. Ancieus 
Etablissements Duchen pour 
L’alimentation 

Mahfuz Irmão 554 26/09/1925 Pátio do Ipiranga Antigo desvio São Miguel 

Schimidt, Trost & Cia. 565 19/03/1926 
Cia Parque da 
Mooca - Lote 49 

 

Barbosa Mica & Cia 570 27/04/1926 Pátio do Ipiranga Desvio de 100 metros de extensão. 

Comissão de Obras de 
Saneamento da Capital 

592 31/01/1927 
Ramal da Imigração 
(Mooca) 

 

Almeida Silva & Cia. 597 06/05/1927 
Cia Parque da 
Mooca - Lote 53 

Fechado em 1969 

Sociedade Chave 
Michelet 

623 17/08/1928 
Cia. Parque da 
Mooca 

Contrato em anexado (X). 

Moinho Fluminense 630 18/01/1929 
Avenida Pres. 
Wilson nº 1.681 

 

 
João de Araújo Pinto 
 

940 23/09/1943 
Cia Parque da 
Mooca 

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

Edgard Richter e 
Otávio Lotufo 

942 04/12/1943 
Cia Parque da 
Mooca 

 

Evans Shewan 
Importadora S.A. 

943 07/12/1943 
Rua Almeida Lima 
nº 1.384 (Mooca) 

Renovação de contrato feito em 
26/07/1935 

Armazéns Gerais 
Prado Chaves 

957 23/06/1944 
Cia. Parque da 
Mooca 
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Contratante Nº  cnt. Data Local Observação 

José Lutfalla and 
Others 

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 

José Mesquita 970 20/02/1945 
Cia Parque da 
Mooca 

- 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. 

Emílio Jafet e Alexios 
Jafet. 

972 09/03/1945 Pátio do Ipiranga Desvio com 100 metros de comprimento 

Humberto Domingos 
Benocchio 

971 09/03/1945 
Cia Parque da 
Mooca 

Localizado na Avenida 1, lote 1 

Cia. de Materiais 
Agrícolas 

984 01/06/1945 Pátio Tamanduateí 
Desvio de 1937 pertenceu a Arthur Viana 
e Cia. 

Cia Ferro Brasileira 988 22/06/1945 
Cia Parque da 
Mococa 

Situado na Avenida 1, com 63 metros de 
extensão. Adquirido da Cia. Aliança de 
Armazéns Gerais. 

Cia. Brasileira de 
Matérias-primas 

1001 21/11/1945 
Rua da Mooca nº 
1.307 

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 ABPF-
SP.  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 Fotos: cedidas por Thomas Corrêa,  Antonio Carlos Beraldo e Rafael Prudente Corrêa. 
76 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. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 851 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 852 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 853 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 854 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 855 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 856 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 857 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 858 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 859 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 860 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 861 

 

 

 
O ramal parte do pátio, nas proximidades da estação Ipiranga (Figuras 5.3.16.5-188, 5.3.16.5-
189 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 Foto cedida por Thomas Corrêa. 
81 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 intensa- 
não 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 

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 

                                                       
3 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 

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 

4 

Antiga 
Creche 
Marina 

CRESPI 

028022 

R Joao 
Antonio de 

Oliveira, 59 - 
Mooca 

03/CONPRESP/
10 

Resolução 3/10 2010 ADA 22 

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 
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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 

15 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1098 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

16 

Conjunto de 
edifícios - 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1110 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 
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17 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1120 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

18 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1132 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

19 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1144 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

20 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 

Figueiredo,11
56 - Mooca 

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

21 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1166 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 874 

 

 

No 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

22 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1180 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

23 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1186 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

24 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1204 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

25 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1216 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

26 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1226 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 
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27 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1250 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

28 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

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 

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) 

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 

37 

Grupo 
Escolar 
Pandiá 

Calógeras 

032043 
Av Paes de 

Barros, 1025 
- Mooca 

26/CONPRESP/
04 (ZEPEC) 

Resolução 
26/04 - APT 

ZEPECS 
2004 AID 22 
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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 

Assuncao, s/n 
- Cambuci 

08/CONPRESP/
08 

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 
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46 
Praça 

Monumento 
040037 

Av Nazare, 
s/n - Ipiranga 

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95) 

- 
05/CONPRESP/

91 

Resolução 
5/91 -

Tombamento 
"Ex-officio" 

(TEO) 

1991 ADA 23 

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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54 

Conjunto de 
seis 

edificações, 
remanescen

tes de 
antigas 

moradias da 
Família 
Jafet 

040051 
R Costa 

Aguiar, 1055 - 
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 

56 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 

57 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 

58 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 

59 
Colégio São 

Francisco 
Xavier 

040096 
R Moreira e 
Costa, 531 - 

Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

60 
Instituto 
Maria 

Imaculada 
040106 

Av Nazaré, 
711 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

61 

Antigo 
Noviciado 

Nossa 
Senhora 

das Graças 
Irmãs 

Salesianas 

040104 

R Clovis 
Bueno de 

Azevedo, 130 
- Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

62 
Instituto 

Cristovão 
Colombo 

040199 

R Dr. Mario 
Vicente, 1108 

- Vila Dom 
Pedro I 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 
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63 

Internato 
Nossa 

Senhora 
Auxiliadora 

040115 
Av Nazaré, 

810 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

64 

Internato 
Nossa 

Senhora 
Auxiliadora 

040115 
Av Nazaré, 

810 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

65 

Antigo 
Juvenato 

Santíssimo 
Sacramento 

040116 
Av Nazaré, 

s/n - Ipiranga 
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

66 

Antigo 
Grupo 

Escolar São 
José 

040125 
Av Nazaré, 

900 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

67 
Instituto 

Padre Chico 
040129 

R Moreira de 
Godoi, 456 - 

Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

68 
Seminário 
do Ipiranga 

040129 
Av Nazaré, 

993 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

69 
Clínica 

Infantil do 
Ipiranga 

043047 
Av Nazaré, 

1361 - 
Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

70 
Conj. de 

habitação 
popular 

004017 
R Br. de 

Jaguara, 394 
- Cambuci 

14/CONPRESP/
90 

Resolução 
14/90 

1990 ADA 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 

72 
Centro 
Velho 

000000 
Vd Vinte E 
Cinco de 

Marco - Sé 

17/CONPRESP/
07 

Resolução 
17/07 

2007 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 
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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 

78 

Remanesce
ntes da 
antiga 

Estação do 
Brás da 

"São Paulo 
Railway" 

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 

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 

80 

Igreja 
Nossa 

Senhora da 
Boa Morte 

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 

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) 
Resolução 

44/92 
1992 AID 22 
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No 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

85 
Estação do 

Brás 
000000 

R Domingos 
Paiva, s/n - 

Brás 

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

91 

RES. SC 22/82 
- Resolução 

5/91 -
Tombamento 
"Ex-officio" 

(TEO) 

1982 AID 22 

86 
Estação de 
Bondes do 

Brás 
025055 

Av Celso 
Garcia, 158 - 

Brás 

CONDEPHAAT/
RES. SC 2/08 

RES. SC 2/08 2008 AID 25 

87 
EEPSG 
Padre 

Anchieta 
025041 

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 

88 
Capela dos 

Aflitos 
050051 

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 

89 

Residências 
da Família 
Ramos de 
Azevedo 

033016 
R Pirapitingui, 

111 - 
Liberdade 

CONDEPHAAT/
RES. SC 20/85 - 
05/CONPRESP/

91 

RES. SC 20/85 
- Resolução 

5/91 -
Tombamento 
"Ex-officio" 

(TEO) 

1985 AID 26 
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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 recém-
formados 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 chácaras que se 
destacavam na região:  
 

 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; 

                                                       
8  Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987, pp. 15‐16. 
9 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 Fonte: Cadernos do IGEPAC‐SP, 1987. 
12 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 1836 1855 1872 

Brás 659 974 2.308 

Consolação _ _ 3.357 

N. Sra. do Ó 1.759 2.000 2.023 

Penha 1.206 1.337 1.883 

Santa Ifigênia 3.064 3.646 4.459 

                                                       
14 TORRES. op.cit, p.91 
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Distritos 1836 1855 1872 

Sé 5.568 7.484 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 1872 1886 1890 1893 

Brás 2.308 5.998 16.807 32.387

Consolação 3.357 8.269 13.337 21.311

N. Sra. Do Ó 2.023 2.750 2.161 2.350

Penha 1.883 2.283 2.209 1.128

Santa Efigênia 4.459 11.909 14.025 42.715

Sé 9.213 12.821 16.395 29.51815

                                                       
15 TORRES. op.cit, p.112. 
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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 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

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 

80 

Igreja 
Nossa 

Senhora da 
Boa Morte 

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 

84 

Antigo 
Grupo 
Escolar 

Miss Brown 

003002 
R do Carmo, 

88 - Sé 
44/CONPRESP/

92 (Z8-200) 
Resolução 

44/92 
1992 AID 22 

 
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. 

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

neoclássicas. 

                                                       
19  “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 
na Rua 25 de Março – eclética, com sutis 
inspirações neoclássicas. 

Figura 5.3.16.6 – 8 -Fachadas de 
comércios na Rua 25 de Março. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 9 - Fachadas de 
comércios na Rua 25 de Março – 
Exemplo de arquitetura eclética. 

Figura 5.3.16.6 – 10 - Beco que liga a 
Rua 25 de Março e sai no Mercado 
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 
Quartel que abriga o 2º Batalhão de 
Guardas. 

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

  
Figura 5.3.16.6 – 13 - Porta principal do 
Quartel que abriga o 2º Batalhão de 
Guardas. 

Figura 5.3.16.6 – 14 - Janela da lateral 
direita do Quartel que abriga o 2º 
Batalhão de Guardas. 
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Figura 5.3.16.6 – 15 - Guarita do Quartel 
que abriga o 2º Batalhão de Guardas. 

Figura 5.3.16.6 – 16 - Lateral direita do 
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 
Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. 

Figura 5.3.16.6 – 20 - Fachada direita da Igreja 
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. 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 905 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 906 

 

 

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 
Antigo Grupo Escolar Miss Brown. 

Figura 5.3.16.6 – 22 - Detalhe da porta principal em ferro 
do Antigo Grupo Escolar Miss Brown. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 23 - Fachada 
esquerda do Antigo Grupo Escolar 
Miss Brown. 

Figura 5.3.16.6 – 24 - Fachada direita do Antigo Grupo 
Escolar Miss Brown. 
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Figura 5.3.16.6 – 25 - Imóvel antigo 
em frente ao Antigo Grupo Escolar 
Miss Brown. 

Figura 5.3.16.6 – 26 - Poupatempo (indicado com seta 
azul) no final da rua onde se encontra o Antigo Grupo 
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 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

88 
Capela dos 

Aflitos 
050051 

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 

89 

Residências 
da Família 
Ramos de 
Azevedo 

033016 
R Pirapitingui, 

111 - 
Liberdade 

CONDEPHAAT/
RES. SC 20/85 - 
05/CONPRESP/

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 vigário-
geral 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 
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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 
Aflitos. 

Figura 5.3.16.6 – 28 - Altar principal da Capela 
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 
Oco”, com cabelo humano. 

Figura 5.3.16.6 – 34 Porta onde são colocados 
pedidos ao Chaguinha. 
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Figura 5.3.16.6 – 35 - Entrevista com a Sra. Ilth 
Maria Figueiredo. 

Figura 5.3.16.6 – 36 - Entorno da Capela dos 
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 
residências da família Ramos de Azevedo- à Rua 
Pirapitingui, n. 111. 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 40 - Detalhe da varanda 
em ferro de uma das Residências da 
Família Ramos de Azevedo- à Rua 
Pirapitingui, n° 111. 
 
 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 42 - Detalhe da inscrição 
de 1917. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 43 - Residência no entorno das 
Residências da Família Ramos de Azevedo. 

Figura 5.3.16.6 – 44 - Entorno das 
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 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

87 
EEPSG 
Padre 

Anchieta 
025041 

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

 

                                                       
1 Contato pelo telefone: 11 3209‐1132 ‐ Irmã Olinda ‐ http://www.franciscanasprovidencia.org.br. 
2 Texto adaptado ‐ informações disponíveis em meio eletrônico, expostas no site 
http://www.franciscanasprovidencia.org.br. Acesso em: 18 de agosto de 2012. 
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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 
Providência. 

Figura 5.3.16.6 – 50 - Torre da Casa da Divina 
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. 
 

  

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. 
 
  

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



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 924 

 

 

  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 925 

 

 

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. 

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

 

                                                       
4Texto 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. 
 

 Mantêm 
características 

originais 

Médio estado de 
conservação 

(descaracterizada ou 
reformada) 

Descaracterizada 

Numeração 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 
Queiroga. 

Figura 5.3.16.6 – 62 - Casa número 20 
(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 
(fachada amarela), 17 (com fachada 
branca) e 15 (com fachada vermelha na 
Vila Queiroga). 

Figura 5.3.16.6 – 64 - Casa número 8 na 
Vila Queiroga. 
 
 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 64 -Casa número 3 na 
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. 

 
 
 
  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 931 

 

 

  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 932 

 

 

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.  

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. 

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

Figura 5.3.16.6 – 76 - Fachada da Escola 
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 
esquerda da Escola Estadual Romão Puiggari. 

Figura 5.3.16.6 – 78 - Catedral Bom Jesus do 
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, encontra-
se no Arquivo Público do Estado de São Paulo9. 

 

  
Figura 5.3.16.6 – 79 - Fachada em restauração 
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes. 

Figura 5.3.16.6 – 80 - Árvore na entrada da 
Antiga Hospedaria dos Imigrantes. 

                                                       
8 Texto dispinível em: www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriaimigrante. Acesso em 24 de agosto de 2012. 
9 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.  
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Figura 5.3.16.6 – 81 - Fachada em restauração 
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes. 

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

Figura 5.3.16.6 – 83 - Fachada em restauração 
da Antiga Hospedaria dos Imigrantes. 

Figura 5.3.16.6 – 84 - Placa comemorativa na 
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 
Rolim Junior. 

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

Figura 5.3.16.6 – 90 - Casa 37 com fachada 
conservada na Vila Antônio Rolim Junior. 
 

Figura 5.3.16.6 – 91 - Detalhe da estrela de oito 
pontas na fachada da casa 37 da Vila Antônio 
Rolim Junior. 

Figura 5.3.16.6 – 92 - Entrevista com Sra. 
Marilda, moradora do número 40 da Vila 
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 
Padre Anchieta. 
 

Figura 5.3.16.6 – 94 - Entorno da EEPSG 
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 
Padre Anchieta. 

Figura 5.3.16.6 – 96 - Lateral da EEPSG Padre 
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 Texto com base em  Barro & Bacelli (1979); Paula, 2005 e Toledo (2007). 

2 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 encontrava-
se 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 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

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 

46 
Praça 

Monumento 
040037 

Av Nazare, 
s/n - Ipiranga 

IPHAN/26.06.19
98 (nº 1348-T95) 

- 
05/CONPRESP/

91 

Resolução 
5/91 -

Tombamento 
"Ex-officio" 

(TEO) 

1991 ADA 23 

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 

56 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 

57 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 
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No 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

58 
Educandári
o Sagrada 

Família 
040085 

Av Nazaré, 
470 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 23 

59 
Colégio São 

Francisco 
Xavier 

040096 
R Moreira e 
Costa, 531 - 

Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

60 
Instituto 
Maria 

Imaculada 
040106 

Av Nazaré, 
711 - Ipiranga

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

61 

Antigo 
Noviciado 

Nossa 
Senhora 

das Graças 
Irmãs 

Salesianas 

040104 

R Clovis 
Bueno de 

Azevedo, 130 
- Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

62 
Instituto 

Cristovão 
Colombo 

040199 

R Dr. Mario 
Vicente, 1108 

- Vila Dom 
Pedro I 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

63 

Internato 
Nossa 

Senhora 
Auxiliadora 

040115 
Av Nazaré, 

810 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

64 

Internato 
Nossa 

Senhora 
Auxiliadora 

040115 
Av Nazaré, 

810 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

65 

Antigo 
Juvenato 

Santíssimo 
Sacramento 

040116 
Av Nazaré, 

s/n - Ipiranga 
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 
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No 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

66 

Antigo 
Grupo 

Escolar São 
José 

040125 
Av Nazaré, 

900 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 AID 24 

67 
Instituto 

Padre Chico 
040129 

R Moreira de 
Godoi, 456 - 

Ipiranga 

06/CONPRESP/
07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

68 
Seminário 
do Ipiranga 

040129 
Av Nazaré, 

993 - Ipiranga
06/CONPRESP/

07 

Resolução 
6/07 - T 

Instituições 
Assistenciais e 
de Ensino do 

Ipiranga 

2007 ADA 24 

69 
Clínica 

Infantil do 
Ipiranga 

043047 
Av Nazaré, 

1361 - 
Ipiranga 

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. 
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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 
Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro 
Genésio de Almeida Moura". 

Figura 5.3.16.6 – 102 - Fachada da 
Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro 
Genésio de Almeida Moura". 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 103 -Placa da Biblioteca 
Municipal do Ipiranga "Ministro Genésio 
de Almeida Moura". 

Figura 5.3.16.6 – 104 - Placa da 
Biblioteca Municipal do Ipiranga "Ministro 
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. 
 

                                                       
6 6 Texto disponível em: SECRETARIA DA CULTURA (vide bibliografia).    
7 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.  
10 Contato tel.: 2893‐9243. 
11 Contato tel.: 2897‐9634. 
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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 
Monumento. 
 

Figura 5.3.16.6 – 112 - Estátua na Praça do 
Monumento. 

  
Figura 5.3.16.6 – 113 - Monumento da Praça 
do Monumento. 
 

Figura 5.3.16.6 – 114 - Rio na Praça do 
Monumento. 
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Figura 5.3.16.6 – 115 - Entrevista com Sr. 
Antônio Luís Silva na Praça do Monumento. 

Figura 5.3.16.6 – 116 - Entrevista com Sra. 
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 
do Bom Jesus do Horto. 

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

  
 

                                                       
1 Telefone para contato: 11 5666‐8997. 
2 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. 
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Figura 5.3.16.6 – 119 - Escada atual da 
entrada da Capela do Bom Jesus do 
Horto. 

Figura 5.3.16.6 – 120 - Entulho na entrada da 
Capela do Bom Jesus do 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 
dos Sorocabanos. 
 

Figura 5.3.16.6 – 122 - Placa do terreno 
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 
 
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 
Família Jafet, nº 730. 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 127 - Portão da antiga 
moradia da Família Jafet, nº 730. 

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

Figura 5.3.16.6 – 129 -Antiga moradia da 
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 
Família Jafet, nº 801. 

Figura 5.3.16.6 – 132 - Antiga moradia da 
Família Jafet, nº 801. 
 

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

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

 

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

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

Figura 5.3.16.6 – 138 - Antiga moradia da 
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 
Maestro Furio. 
 

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

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

Figura 5.3.16.6 – 142 - Detalhe da 
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 
Sagrada Família. 
 

Figura 5.3.16.6 – 144 - Capela do 
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 
Sagrada Família. 
 

Figura 5.3.16.6 – 147 - Capela do 
Educandário Sagrada Família. 
 

 
  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 980 
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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 
Francisco Xavier. 
 

Figura 5.3.16.6 – 149 - Colégio São Francisco 
Xavier. 
 

 
Figura 5.3.16.6 – 150 - Colégio São 
Francisco Xavier. 

Figura 5.3.16.6 – 151 - Colégio São Francisco 
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 – 152 - Instituto Maria 
Imaculada. 

Figura 5.3.16.6 – 153 - Instituto Maria 
Imaculada. 
 

 
Figura 5.3.16.6 – 154 - Instituto Maria 
Imaculada. 

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 
Nossa Senhora das Graças Irmãs 
Salesianas. 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 159 - Antigo Noviciado Nossa 
Senhora das Graças Irmãs 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 
Colombo. 

Figura 5.3.16.6 – 161 - Fachada 
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 
hall interno do instituto. 

Figura 5.3.16.6 – 163 - Antigo prédio, 
com modificações realizadas 
recentemente, como escada de 
incêndio. 
 

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

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

 
Figura 5.3.16.6 – 166 - Entrevista com Sra. Rita 
Valquíria Carpini. 

Figura 5.3.16.6 – 167 - Fachada do 
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 
Senhora Auxiliadora. 
 

Figura 5.3.16.6 – 169 - Placa do Internato 
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 
Santíssimo Sacramento. 
 

Figura 5.3.16.6 – 172 - Antigo Juvenato 
Santíssimo Sacramento. 

Figura 5.3.16.6 – 173 - Antigo Juvenato 
Santíssimo Sacramento. 

Figura 5.3.16.6 – 174 - Placa do antigo 
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 
Escolar São José. 

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

  
Figura 5.3.16.6 – 177 - Antigo Grupo 
Escolar São José. 

Figura 5.3.16.6 – 178 - Portão principal do 
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 
Chico. 

Figura 5.3.16.6 – 182 - Capela do Instituto 
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 – 184 -Seminário do 
Ipiranga. 

Figura 5.3.16.6 – 185 - Seminário do Ipiranga. 

  
Figura 5.3.16.6 – 186 - Seminário do 
Ipiranga. 

Figura 5.3.16.6 – 187 -Seminário do 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 
Infantil do Ipiranga. 
 

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

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

Figura 5.3.16.6 – 191 - Fonte da Clínica Infantil 
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 Tombamento Ano  Área Mapa

83 
Árvore das 
Lágrimas 

050131 
Est das 

Lágrimas, 
537 - Ipiranga

REGISTRO 
NÃO 

ENCONTRADO 
  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 figueira-
brava). 

                                                       
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. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 1009 

 
 

 

  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 1010 

 
 

 

 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 Texto com base em Pires (2006) e Toledo (2007). 
5 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 
Nome do 

Bem 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

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 

Assuncao, s/n 
- Cambuci 

08/CONPRESP/
08 

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 

70 
Conj. de 

habitação 
popular 

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 
de Atendimento INPS – Várzea do 
Carmo. 

Figura 5.3.16.6 – 195 - Lateral do Posto 
de Atendimento INPS – Várzea do 
Carmo. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 196 - Entrada do Posto 
de Atendimento INPS – Várzea do 
Carmo. 

Figura 5.3.16.6 – 197 - Detalhe das 
janelas do Posto de Atendimento INPS – 
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 
dos Lavapés e Rua Justo Azambuja. 
 

Figura 5.3.16.6 – 199 - Vista do alto do 
Outeiro da Glória. 

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

Figura 5.3.16.6 – 201 - Vista da Igreja da 
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). 
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Figura 5.3.16.6 – 202 - Detalhe do muro 
envoltório da Praça. 
 

Figura 5.3.16.6 – 203 - Vista do Conjunto 
Paisagístico Outeiro da Glória. 

  
Figura 5.3.16.6 – 204 - Vista da escadaria 
para a Igreja da Glória. 

Figura 5.3.16.6 – 205 - Detalhe do 
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. 
 

Figura 5.3.16.6 – 207 - Igreja da 
Glória. 

                                                       
7 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 
da Igreja da Glória. 
 

Figura 5.3.16.6 – 209 - Mosaico na 
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 
Habitação Popular. 
 

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

Figura 5.3.16.6 – 214 - Vista do Conjunto de 
Habitação Popular, casa número 386. 

Figura 5.3.16.6 – 215 - Esquina do 
Conjunto de Habitação Popular, com bar 
descaracterizando o conjunto. 
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 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 
Setor 

Quadra 
Localização Processo Tombamento Ano  Área Mapa

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 

15 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1098 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

16 

Conjunto de 
edifícios - 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1110 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

17 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1120 - 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

18 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1132 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

19 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1144 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

20 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 

Figueiredo,11
56 - Mooca 

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

21 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1166 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

22 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1180 - 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

23 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1186 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

24 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1204 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

25 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1216 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

26 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

028046 
R Borges de 
Figueiredo, 

1226 - Mooca

14/CONPRESP/
07 

Resolução 
14/07 

2007 ADA 22 

27 

Conjunto de 
edifícios e 

Antigo 
conjunto de 
depósitos 
para café, 

posteriorme
nte 

pertencente
s à 

CEAGESP 

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
s à 

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 
da antiga Fábrica de Tecidos Labor. 

Figura 5.3.16.6 – 219 - Fachada do Conjunto 
Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos 
Labor. 
 

Figura 5.3.16.6 – 220 -Portão do conjunto 
Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos 
Labor. 

Figura 5.3.16.6 – 221 - Lateral do Conjunto 
Arquitetônico da antiga Fábrica de Tecidos 
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 
Crespi. 
 

Figura 5.3.16.6 – 223 -  Antiga Creche Marina 
Crespi. 

 
Figura 5.3.16.6 – 224 - Antiga Creche Marina 
Crespi. 

Figura 5.3.16.6 – 225 - Antiga Creche Marina 
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 
Conjunto da Companhia Antártica 
Paulista, antiga Cervejaria Bavária. 

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

  
Figura 5.3.16.6 – 228 - Placa do Conjunto 
da Companhia Antártica Paulista, antiga 
Cervejaria Bavária. 

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

Figura 5.3.16.6 – 231 -Ilustração da antiga 
Cervejaria Bavária. 

  
Figura 5.3.16.6 – 232 - Os primeiros produtos Antártica. 

 

  
Figura 5.3.16.6 – 233 -Refrigerantes 
Antártica. 

Figura 5.3.16.6 – 234 -Cervejas 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 
conjunto grandes Moinhos Minetti Gamba. 
 

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

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

Figura 5.3.16.6 – 238 - Fachada do antigo 
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 
Moinho Santo Antônio – Eventos. 
 

Figura 5.3.16.6 – 245 - Lateral do atual 
Moinho Santo Antônio – Eventos. 

  
Figura 5.3.16.6 – 246 - Lateral do atual 
Moinho Santo Antônio – Eventos. 

Figura 5.3.16.6 – 246 - Lateral do atual 
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 
Sociedade Anônima Casa Vanorden. 
 

Figura 5.3.16.6 – 248 - Lateral das antigas 
Officinas da Sociedade Anônima Casa 
Vanorden. 
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Figura 5.3.16.6 – 249 - Vista do “segundo 
bloco” das antigas Officinas da Sociedade 
Anônima Casa Vanorden  

Figura 5.3.16.6 – 250 - Arredores das antigas 
Officinas da Sociedade Anônima Casa 
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 
Cooperativa do Banco do Brasil. 

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

  
Figura 5.3.16.6 – 254 - Detalhe da janela 
principal da antiga Cooperativa do Banco 
do Brasil. 

Figura 5.3.16.6 – 255 - Detalhe do 
mosaico no chão da entrada principal da 
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. Figura 5.3.16.6 – 257 - Entrevista com Sr. 

José Antônio dos Santos ao lado da Chaminé 
da União. 
 

                                                       
3 Contato tel.: 11 7360‐5761. 
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Figura 5.3.16.6 – 258 - Área de 15 metros no 
entorno da Chaminé da União. 

Figura 5.3.16.6 – 259 - Entrevista com Sr. 
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 
Conde Rodolfo Crespi, atual Juventus. 

Figura 5.3.16.6 – 261 - Lateral do Estádio 
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 
Pizzaria São Pedro. 

Figura 5.3.16.6 – 263 - Fachada da 
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 
Industrial, antigo colégio São Judas. 

Figura 5.3.16.6 – 265 - Placa do Edifício 
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 
dos funcionários do Edifício Industrial, antigo 
colégio São Judas. 

Figura 5.3.16.6 – 267 - Local onde ficava a 
imagem de Jesus do antigo colégio São 
Judas. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 268 - Capela com antiga 
imagem de Jesus. 

Figura 5.3.16.6 – 269 - Entrevista com Sra. 
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 
Crespi, atual Extra Supermercados. 
 

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

 
Figura 5.3.16.6 – 272 -Lateral do antigo 
Cotonifício Crespi. 

Figura 5.3.16.6 – 273 - Placa do Extra 
Supermercados. 

                                                       
1Ligado à  manufatura de tecidos de algodão. 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 1068 

 

 

 

 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.5.3 MSE PÁG                 1069 

 

 

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 
Rua dos Trilhos nº 1234. 

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

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

Figura 5.3.16.6 – 277 - Residências na 
Rua dos Trilhos nº 1234 e 1236. 

 
 
 

                                                       
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 Fonte disponível em: http://colpandiacalogeras.blogspot.com.br/. Acesso em: 03 de agosto de 2012. 
4 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 
Azevedo. 

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

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

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

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

Figura 5.3.16.6 – 285 -Luminárias no hall 
do Teatro Arthur de Azevedo. 

  
Figura 5.3.16.6 – 286 -Fachada do Teatro 
Arthur de Azevedo. 

Figura 5.3.16.6 – 287 -Interior do Teatro 
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. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 289 - Armazéns 
Piratininga. 

Figura 5.3.16.6 – 290 - Galpão 6,  
Armazéns Piratininga. 
 

  
Figura 5.3.16.6 – 291 - Armazéns 
Piratininga. 

Figura 5.3.16.6 – 292 - Interno dos 
Armazéns Piratininga. 

 
 

                                                       
8 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). 
10 Fonte: LEMAD ‐ Laboratório de Ensino e Material Didático, 2012 (vide bibliografia). 
11 RONCO & MAUERBERG, 1989. 
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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 curto-
médio 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; 
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- 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 

Identificação Setor 
Área
(m²) 

Abrangência 

Parque CP 01 - Eletropaulo Cambuci 108.000 Metropolitana 

Praça 
CP 02 – Largo do 
Cambuci 

Cambuci 19.000 Local 

Praça CP 03 - Silveira da Mota Cambuci 29.000 Distrital 

Parque Linear 
CP 04 – Parque Linear da 
rua Freire da Silva 

Cambuci 19.000 Local 

Parque Linear 
CP 05 – Parque Linear 
Alberto de Lion 

Cambuci 46.000 Local/Distrital 

Praça 
CP 06 – Praça Álvaro 
Cardoso de Moura 

Mooca 15.000 Local 

Parque Linear 
CP 07 – Parque Linear da 
rua Cel. João Dente 

Mooca 50.000 Distrital 

Praça 
CP 08 – Praça Estação 
Mooca 

Mooca 41.000 Metropolitana/Local 

Parque Linear 
CP 09 – Parque Linear 
rua Serra de Paracaina 

Mooca 11.000 Local 

Parque Linear 
CP 10 – Parque Porto de 
Areia 

Mooca 108.000 Metropolitana 

Parque Linear 
CP 11 – Parque Linear 
rua Pres. Almeida Couto 

Mooca 23.000 Local 

Praça associada a 
estação/ 
transposição 

CP 12 – Estação São 
Carlos 

Henry 
Ford 

110.000 
Metropolitana/ 

Distrital 

Praças 
CP 13 – Conjunto de 
Praças Henry Ford Norte 

Henry 
Ford 

102.000 Local 

Parque Linear 
CP 14 – Parque Linear via 
de transposição norte 

Henry 
Ford 

58.000 Distrital 

Parque 
CP 15 – Parque av. 
Dianópolis 

Henry 
Ford 

51.000 Distrital 

Praças 
CP 16 – Conjunto de 
Praças Henry Ford Norte 

Henry 
Ford 

104.000 Local 

Parque Linear 
CP 17 – Parque Linear via 
Transposição Sul 

Henry 
Ford 

51.000 Distrital 

Praça associada a 
estação/ 
transposição 

CP 18 – Praça Estação 
Ipiranga 

Henry 
Ford 

88.000 
Metropolitana/ 

Local 

Praças 
CP 19 – Conjunto de 
Praças Henry Ford Sul 

Henry 
Ford 

34.000 Local 

Parque Linear 
CP 20 – Parque Linear 
rua Dom Marcos Teixeira 

Henry 
Ford 

18.000 Local 

Parque 
CP 21 – Parque da Foz 
do Ipiranga 

Ipiranga 46.000 Distrital 

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. 
  



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG              15 

 
 

 

Quadro 6.2.1-1 
Soluções de drenagem propostas no PUE 

Solução Identificação 
Volume 

(m3) 

Canal 
 

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  84.287 

Canais associados a áreas permeáveis 
inundáveis  

A1 67.371 

A2 38.300 

A3 34.441 

A4 15.890 

A5 15.698 

Total  171.700 

Áreas permeáveis inundáveis 

11 11.676 

12 14.801 

13 27.196 

14 9.455 

15 7.643 

Total  70.771 

Total microdrenagem 326.758 

Piscinão Guaramiranga - 850.000 

Total macrodrenagem 850.000 

Volume total disponível de reservação 
(microdrenagem+macrodrenagem) 

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) Ambiental(is) Afetado(s): solos/recursos hídricos (superficiais e 

subterrâneos) 
 
 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 bota-
foras 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 curto-
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 
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. 
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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) Afetado(s): solos/recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos/atmosfera 
 
 Fator(es) gerador(es): 

 
- 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 matéria-
prima.  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. 
 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG              30 

 
 

 

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-DE-
OLIVEIRA, 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 Mooca 
Pq. Da 
Mooca 

Henry 
Ford 

Ipiranga 
Vila 
Carioca 

Vila 
Prudente 

OUCMVC 

Educação 1 CEU   1 CEU  1 CEU  3 CEU 

Saúde 
1 
UBS+AMA 

  1 
UBS+AMA 

 1 
UBS+AMA 

1 
UBS+AMA 

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 Código A1 

Objetivo 

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. 

Tipologia de Ação Ligações em desnível sobre a ferrovia 

Intervenções 

Código A1.1.: 
Transposição Estação Mooca, conexão com a linha 10-
Turquesa da CPTM (futura). 

Código A1.2.: 
Transposição Estação São Carlos, conexão com a linha 10-
Turquesa da CPTM e Estação do Metrô linha 6 laranja e 
Estação do Trem Regional. 

Código A1.3.: 
Transposição Estação Ipiranga, conexão com a linha 10-
Turquesa da CPTM e Estações do Metrô linha -Roxa e linha 15-
Prata. 

Código A1.4.: 
Transposição Estação Vila Carioca, conexão com a linha 10-
Turquesa da CPTM e Estação do Metrô linha 18-Bronze (futura). 

 Código A2 

Objetivo 
novos pontos de transposição da ferrovia, e também conexão 
entre bairros a leste e a oeste 

Tipologia de Ação 
Implantação de 2 (duas) novas transposições sobre a ferrovia 
entre viaduto São Carlos e viaduto Pacheco Chaves 

Intervenções 
Transposição alinhada com o eixo da Rua Guarda de Honra 

Transposição alinhada com o eixo da Rua Leais Paulistanos 

 Código A5 

Objetivo 
Reconexão entre os bairros do Cambuci e a parte da Mooca a 
oeste da ferrovia, tanto para motorizados quanto não 
motorizados 

Tipologia de Ação Cruzamento em nível na Av. do Estado 

Intervenções 
Reconexão das ruas Luis Gama e Dona Ana Neri, com 
cruzamento em nível na Av. do Estado 

Ações integradas Ação A4 

 Código A8 

Objetivo 
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” 

Tipologia de Ação 
Implantação de nova conexão entre a Radial Leste, sentido 
Leste, e a Av. do Estado, sentido sul (ABC). 

Intervenções 

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 

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 integradas Ações A4, A5, A6, e A7 

 Código A 20 

Objetivo 
Reestruturação do trecho norte do setor Ipiranga, combinada 
com a reestruturação do Vdto. São Carlos 

Tipologia de Ação Obras viárias 

Intervenções 

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 

Objetivo 
conexão regional interurbana, e de acesso ao parque proposto 
pelo PUE em parte da gleba originalmente ocupada pela 
Petrobras 

Tipologia de Ação Implantação de nova via 

Intervenções 

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 

 A13 

Objetivo 

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 

Tipologia de Ação Implantação de passagem em desnível 

Intervenções 
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 

Objetivo 
mesmo objetivo da ação anterior, permitindo uma melhor 
integração entre o Cambuci, Mooca e Brás e o seu 
desenvolvimento urbano (Setor Mooca). 

Tipologia de Ação Prolongamento viário 

Intervenções 
Prolongamento da Rua Piratininga, até a R. Ana Neri, no trecho 
de uma quadra 

 A 22 

Objetivo 
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 

Tipologia de Ação Prolongamento viário 
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Detalhamento das ações de projeto 

Intervenções 
Prolongamento da Av.Nazaré até a Av. Presidente Tancredo 
Neves 

Ações integradas Código A 23 

 A 23 

Objetivo 
Segregação do fluxo que desce do Ipiranga em direção à 
Rodovia Anchieta daquele que cruza o Sacomã no sentido leste-
oeste conectando os bairros entre a Vila Carioca e a Aclimação 

Tipologia de Ação Prolongamento viário 

Intervenções 
Prolongamento, em dois sentidos, da Rua Julia para conexão 
das ruas Comandante Taylor e Greenfeld com Av. Gentil de 
Moura 

Ações integradas Código A 22 

  A27 

Objetivo 
constituição de um binário contínuo, eficiente e de uma escala 
adequada à conexão entre os bairros Vila Carioca e Ipiranga 

Tipologia de Ação Obras viárias, prolongamento viário e ponte 

Intervenções 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 

Objetivo 

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 

Tipologia de Ação Implantação de novas vias  

Intervenções 
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 

Objetivo 
Manter uma via exclusiva para a circulação do Expresso 
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 

Intervenções 
Ampliação da Av. do Estado no trecho da retirada do Tampão, 
com abertura de mais uma faixa de rolamento ao lado do Rio 

Ações integradas Ações A4, A5, A7 e A8 

 A15 

Objetivo 
ampliação e melhorias de conexão no Viaduto Bresser, 
considerado o eixo de principal conexão entre os bairros Mooca 
e Brás 

Tipologia de Ação Ampliação de capacidade 

Intervenções 
Alargamento de trecho da Rua da Mooca, entre a Rua Borges 
de Figueiredo e a Rua João Antônio de Oliveira 

 A26 

Objetivo 
melhorar o fluxo local e possibilitando o redirecionamento do 
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 

Intervenções 
Reconfiguração de nó viário na confluência da Rua Aida com a 
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 

Objetivo 
melhorias das transposições de pedestre e não motorizados 
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 

Intervenções 

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 
(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 

Tipologia de Ação 
Implantação de paraciclos integrados à rede cicloviária, juntos 
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 CE-
OUCMVC-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 

Objetivo 
Viabilização da implantação de um terminal de contêineres no 
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 

Intervenções 
Implantação de ponte sobre o canal do Tamanduateí 
conectando a Rua Guamiranga com a Av. Henry Ford. 

 A34 

Objetivo 
reestruturação viária no limite com a OUC MVC e o município de 
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 

Intervenções 

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 

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 

Objetivo 
suporte físico para o desenvolvimento de atividades de logística 
no Setor Vila Carioca 

Tipologia de Ação Alargamento e implantação de pontes 

Intervenções 

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 

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 

Objetivo 
Reestruturação da Avenida do Estado em ambos os lados 
mediante a constituição de linhas de amortecimento 

Tipologia de Ação 

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, 
permite a transformação dos lotes adjacentes, conformando, 
portanto, uma nova frente urbana. 

Intervenções 
Abertura de vias locais paralelas, com uma faixa de 
estacionamento, paralela a uma via de trânsito de passagem 
separadas por faixas verdes arborizadas. 

 A4 

Objetivo 
Permitir a conexão entre os bairros da Mooca e Cambuci, e a 
qualificação da paisagem no trecho norte da Operação,e a 
conexão com o Parque Dom Pedro 

Tipologia de Ação 
Destamponamento do canal do rio Tamanduateí em todo o 
trecho tamponado 

Intervenções retirada do “tampão” do canal do rio Tamanduateí 

Ações integradas Ações A5, A6, A7 e A8 

 A7 

Objetivo 
Adaptação do sistema Expresso Tiradentes para a nova 
configuração urbana no trecho com o rio descoberto 

Tipologia de Ação 

Reestruturação do trecho norte do Expresso Tiradentes e 
previsão de novas estações do sistema (limite entre os Setores 
Cambuci e Mooca), como decorrência da retirada do “tampão” 
do Tamanduateí 

Intervenções 

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. 

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 

Objetivo 

Permitir novos acessos no Setor Mooca e o desenvolvimento 
urbano de forma a contemplar as ações de mobilidade, 
qualificação urbana e ambiental e otimizando uso e ocupação do 
solo 

Tipologia de Ação Parcelamento de grandes glebas 

Intervenções 
Parcelamento de glebas, implantação de sistemas integrados de 
drenagem, áreas verdes e de vias locais 

 A18 

Objetivo 
Reestruturação física e funcional do perímetro Tamanduateí II 
(Setor Henry Ford) 

Tipologia de Ação Abertura de novas vias, canais de drenagem e áreas verdes 

Intervenções 

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, 

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 

Tipologia de Ação 
Parcelamento de gleba com criação de Parque na Av. 
Dianópolis 

Intervenções 

Criação de duas vias transversais cortando a gleba (para 
melhoria da continuidade urbana) e de um parque com enfoque 
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 

Intervenções 

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 

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 

Intervenções 
duplicação de um trecho da R.Ibitirama, em trecho entre a Av. 
Zelina e a birfucação com a R. Ituverava 

 A42 

Objetivo Melhoria de mobilidade nas favelas Morro do Pel, Jacaraipe, 
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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 Linha/atendimento 

Sistemas de transporte 
coletivo de hierarquia 
estrutural metropolitana 

Sistema ferroviário 
metropolitano 

(Linha 10 – Turquesa da CPTM) 
com três Estações (Tamanduateí, 
Ipiranga, e Mooca) na área da 
OUC 

Sistema metroviário 

Linha 2 Verde do Metrô de São 
Paulo com duas Estações 
(Sacomã e Tamanduateí) na área 
da OUC 

Sistema Municipal de 
Média Capacidade 

Corredor exclusivo de ônibus 
de média capacidade  

Expresso Tiradentes, composto 
por corredor de ônibus em via 
exclusiva elevada com integração 
no Terminal Sacomã junto à 
Estação Sacomã do Metrô. 

Sistema Metropolitano de 
ônibus 

Linhas de ônibus da EMTU 
36 linhas oferecem atendimento na 
área da OUC 

Sistema Municipal de 
ônibus 

Linhas de ônibus da 
SPTrans 

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 Setor Propriedade Área (m²) 
Ano de 

ocupação 
Imóveis 

Favela do 
Tamanduateí 

Henry Ford Pública 8.197,85 2010 400

Ilha das Cobras Henry Ford Pública 1.968,91 1960 75
Favela da Vila 
Prudente 

Henry Ford Pública 38.241,40 1955 1.246

Favela Barão de 
Resende 

Henry Ford Pública 5.553,48 2000 300

Morro do Urubu Henry Ford Pública 5.863,00 1984 SI
Pacheco Chaves/ 
Estação Ipiranga 

Henry Ford Pública 2.563,59 1993 120

Viela Sabesp Henry Ford Particular 4.520,02 SI 50
Morro do Pel Vila Prudente Pública 1.729,95 1950 18
Jacaraipe Vila Prudente Mista 10.209,92 1970 400
São Faustino Vila Prudente Mista 1.856,19 1967 40
Willin/Córrego dos 
meninos 

Vila Carioca Pública 3.694,52 1981 38

Heliópolis L2 Vila Carioca Mista 7.312,62 2000 600
Favela dos Pilões Vila Carioca SI SI SI SI
Viela Lício de 
Miranda 

Vila Carioca Particular SI 1960 SI

Favela Paraguai I  Vila Carioca Pública SI SI SI
Favela Paraguai II Vila Carioca Pública SI 1992 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 

Setor Cambuci 

Área de terreno – ZEIS 3 (m2) 24.119,00

Área computável máxima CA 4 (m2) 96.476,00

Número de unidades habitacionais 2.144

População atendida 6.432

Setor Mooca 

Área de terreno – ZEIS 3 (m2) 23.275,00

Área computável máxima CA 4 (m2) 93.100,00

Número de unidades habitacionais 2.069

População atendida 6.207

Setor Henry Ford 

Área de terreno – ZEIS 3 (m2) 33.964,00

Área computável máxima CA 4 (m2) 101.892,00

Número de unidades habitacionais 2.264

População atendida 6.793

Setor Vila Carioca 

Área de terreno – ZEIS 3 (m2) 59.882,00

Área computável máxima CA 4 (m2) 239.528,00

Número de unidades habitacionais 5.323

População atendida 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 ZONA 

Grupo I 
Zonas de Uso Predominante 

Residencial e Ocupação 
Horizontal 

Residencial Horizontal de Padrão Popular 

Residencial Horizontal de Padrão Médio 

Residencial Horizontal de Padrão Alto 

Grupo II 
Zonas de Uso Residencial ou 

Comercial e Ocupação Vertical 
(Zonas de Incorporação) 

Prédios de Apartamentos de Padrão Popular 

Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Médio 
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GRUPO ZONA 

Prédios de Apartamentos ou de Escritórios de Padrão Alto 

Grupo III 
Zonas de Uso Comercial 

ou de Serviços com Ocupação 
Predominantemente Horizontal 

Comércio ou Serviços de Padrão Popular 

Comércio ou Serviços de Padrão Médio 

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 pré-
moldada impermeabilizada ou telhas de cimento amianto ou barro sobre estrutura de 
madeira, com forro. As áreas externas apresentam-se sem tratamentos especiais, 
eventualmente pisos cimentados ou revestidos com caco de cerâmica ou cerâmica 
comum, e as fachadas são normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, 
podendo ter aplicação de pastilhas cerâmicas ou equivalentes.  

 

 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 considera-
se 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: 



OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA VILA-CARIOCA CAP.6 | IMPACTOS PÁG              71 

 
 

 

 
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 histórico-
arqueológicos 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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URBANA CONSOR

, imunizaçã
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100 
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2012). * Docu
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A estimativ
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Leitos 
pitalares/ 
b (/1.000 
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2012). * Docu

Médica Am
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a área da O
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242.3
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va da dema
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1.174 leitos

a área da O
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mbulatorial 
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s, são comp
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outros. Bu
u-se a u
040, que d

que se e
). A Tabela
usuários de
a infraestrut

OUCMVC -

ulação 
hab) 

Nº

1.450 

7.510 

3.588 

2.308 
va (2008). 

OUCMVC. 

204

ação 
%) 

N
(

08 
dor da PMSP/

stente atua
anda baseo
alares por 
s para a po

UCMVC em

204

o Nº de l
hospita

50 1.174 (
dor da PMSP

(AMA) e 
iderar que
patíveis com
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uscando-se 
uma popu
demandaria
enquadra d
a 9.2-3 ap

e SUS e a T
tura de saúd

- 2040. 

º de UBS 

20 

16 

15 

13 

40 

Nº de UBS 
(/20.000)* 
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P/SMS (2005). 

lmente do n
ou-se nos p
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opulação em

m 2010 e 20

40 

leitos 
alares 

ho
h

(aprox.) 
P/SMS (2005).
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m 12 UBS 
dentro dos 
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Tabela 9.2-
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Usuários 
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19.252 

11.719 

19.251 

18.039 

Usuários 
por UBS 

18.039 
 

número de 
parâmetros 
ntes. Desta 
m 2040 da 

040. 

Leitos 
ospitalares/ 
ab (/1.000 

hab)* 

3 (ideal)
  

ia Médica 
odelos de 
que prevê 
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A AMA H
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equipame
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setor: 
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Mooca  
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Henry Fo
Ipiranga  
Vila Cario
Vila Prude
 
O valor d
forma, a 
equipame
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, portanto, n
ribuição par
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cimentos (U
a atual par
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Hospital Ign
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entos encon
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o urbana, pr
m AMA acop

ducação 
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-se que ca
ada para o
até 2040.  
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a partir da i

prevê-
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de incremen
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entos que, 

de procedi
s que se d
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ra área a s
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equipado 
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A Flavio G
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ropõe-se o c
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ala de aten
sta atendim
pital Ignáci
ultórios, 1 s
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al para o an

utura da AD
m a Área D
u uma situ
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pelo plano u

ação Urbana

acional  de
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 de
 de
 de
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cada setor
roposta da
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a na atençã
Prontos-So
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a a relaçã
ada a relaçã
ação urban
e a AMA Fl

com uma 
cia e Servi
uipamento 

ndimento a 
mento de u
o Proença 
sala de obs
 nestas uni

peradas pe
no de 2040

DA, procuro
iretamente 

uação educ
s resultante

as em 204
urbanístico 
a Consorcia

159%;  
277%; 
127%; 
339%; 
141%; 
227% e; 
54%.  

r foi aplicad
a quantifica
ma, serão n

VILA-CARIOCA    

o básica re
corros. Con
ásicas de S
a de serviço

o entre e
ão de 4 UBS
na, verifica-
avio Gianot

equipe de 
ços Auxilia
de raio-x e
pacientes 

urgência e 
de Gouvêa
ervação e 1
dades nas 

la demand
 seria a exi

ou-se detal
Afetada pe

cacional ca
e do adens

40 utilizara
e projetada

ada Mooca 

do para cad
ação e dis
necessários
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Saúde, tend
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S para cada
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tti.  

49 médico
ares de Dia
e eletrocard
críticos e 

 SADT, e 
a conta ain
1 sala de o
bases do C

da futura n
istência de 

lhar a capa
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aracterística
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a Vila Cario

da faixa etá
stribuição d
s em cada 
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adequado 

do em vista 

tipos de 
a AMA. No 
ência de 2 

os da rede 
gnóstico e 
diógrafo, e 
1 sala de 
além dos 

nda com 2 
observação 
CNES. 

a área da 
8 UBS e 4 

acidade de 
ão Urbana. 
a, que foi 
opulacional 

estimativas 
eal para os 
ca. Para o 

ária. Desta 
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setor para 



 

que capa
demanda
Ressalta-
 
Tabela 9.
Número d

Setores

Mooca  
Cambuci 
Parque da
Henry For
Ipiranga 
Vila Prude
Vila Carioc
Total equ
Elaboração

 
Dimensio
O cálculo
dependen
Consorcia
para 2040
a estimat
constatad
 
Tabela 9.
Estimativa
e creches

Seto

Mooca  
Cambuci* 
Parque da
Henry Ford
Ipiranga 
Vila Prude
Vila Carioc
Total 
Elaboração
faixa etária 

 
O número
se a porc
se o núm
Com bas
dimension

acidade de 
a prevista e
-se que o at

2-6 
de novos eq

s OUCMVC 

a Mooca 
rd 

ente 
ca 
ipamentos 

o: WALM Eng

onamento da
o, para p
nte de serv
ada Mooca
0 na faixa e
tiva de sala
da em 2010

2-7 
a de n. vag
s para 2040

ores 

a Mooca* 
d 

ente 
ca 

o: WALM Eng

em 2010, par

o total de c
centagem d
mero de 17
se no perc
namento d

atendimen
em 2040, pr
tendimento 

quipamento

CEI (0 a
3 anos)

21 
6 
4 
2 
7 
1 
11 
52 

genharia, 2012

a demanda
rojeção do
iços público

a Vila Cario
entre 0 a 3 
as de aula 
0.  

gas públicas
0 

0 a 3 anos 
(2040) 

5.142 
2.388 
2.102 
2.946 
5.124 
1.110 
6.556 
25.368 

genharia, 2012

ra os quais se 

rianças de 
e domicílio
.926 crianç
centual de
e vagas n
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nto escolar 
ropõe-se a 
ideal ao pú

os educacio

a 
 

EMEI (4 
e 5 anos)

3 
1 
1 
2 
2 
- 
6 
15 

2. 

de vagas e
o número 
os, foi feito 
oca. A Tabe
anos, bem 
para manu

s para faixa

0 a 3 ano
(2040)
Baixa 
renda
3.291
1.504
988

2.533
2.767
811

6.032
17.926

2. Legenda: 

calculou ao m

0 a 3 anos
s de cada s

ças que po
 atendime
ecessário 
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r estipulada
existência 

úblico de 0 a

nais público

EMEF (6 a 
10 anos)

3 
1 
- 
2 
1 
- 
2 
9 

em escolas 
de vagas 
para cada 

ela 9.2-7 m
como a po

utenção do 

a etária de 0

os 
) 

Proporç
Depend

Públ

85%
50%
50%
11%
34%
14%
24%

6 -
*setores que 

menos 50% da

s estimado p
setor cujo r

otencialmen
nto existen
para 2040
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a em 2010
de 89 nov

a 3 anos, p

os por setor

EMEF (11 
a 14 anos)

- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
3 

em 2040 e
necessária
um dos se

mostra o in
pulação de
atendimen

0 a 3 anos, 

ção de 
dência 
lica 

Va

% 
%* 
%* 
% 
% 
% 
% 

não apresent

a população d

para 2040 é
rendimento 
te demand
nte em 20
. Ressalta-

VILA-CARIOCA    

se mante
vos equipam
revê 50 nov

r da OUCMV

EMEF+EM 
a 19 anos

4 
- 
- 
- 
- 
1 
5 
10 

expectativa
as para a

ete setores 
cremento d
 baixa rend
to à propo

n. de salas

gas para 
2040 

2.797 
752 
494 
229 
933 
98 

1.470 
6.773 

taram equipam

e baixa renda

é de 25.368
é inferior a
ariam vaga

010, definiu
-se que os
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nha. Para 
mentos de 
vas creches

VC para 20

(11 
s) 

EM (15 
19 anos

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 

va de atendi
atender a 
da Operaç

de crianças
da desta fai
rção de de

s de aula n

Salas de 
aula 

necessárias 
(/15 alunos) 

186 
50 
33 
15 
62 
7 
98 
451 

mentos públic

a atendida. 

8. Porém, c
a R$1.530,0
as públicas 
u-se setoria
s setores C
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atender a 
educação. 

s.  

040 

a 
s) 

Total por 
Setor 

31 
9 
5 
8 
11 
2 
25 
90 

imento 
população 
ão Urbana 

s estimado 
xa etária e 

ependência 

ecessárias 

Creches 
(com 9 
salas) 

21 
6 
4 
2 
7 
1 
11 
52 

cos para esta 

calculando-
00, obteve-

em 2040. 
almente o 
Cambuci e 



 

Parque d
em 2010
população
 
Desta for
CEUs) em
salas. Co
perímetro
demanda
demanda
 
A Tabela 
população
atendime
 
Tabela 9.
Estimativa
e EMEIs 

Seto

Mooca  
Cambuci 
Parque da
Henry Ford
Ipiranga 
Vila Prude
Vila Carioc
Total 
Elaboração
faixa etária 

 
Para a fa
Entretanto
a R$1.53
públicas 
setorialme
apresento
 
Baseando
perímetro
de 2 turno
maior de
apresento
o número
adensam

a Mooca n
, desta form
o de baixa 

rma, supõe
m 2040. Co
onsiderando
o da Área D
a: 21 creche
a varia de 1 

9.2-8 expõ
o de baixa 
nto a propo

2-8 
a de n. vag
para 2040 

ores 

1
9

a Mooca* 7
d 1

2
ente 4
ca 2

1
o: WALM Eng

em 2010, par

aixa etária 
o, calculand

30,00, obtev
em 2040. 
ente a quan
ou equipam

o-se na mé
o da OUMV
os, resulta n

emanda é 
ou oferta de
o de vagas
ento popula

ão apresen
ma calculou
renda. 

e-se que 6.
om um núm
o-se que ca

Diretamente 
es; seguido
a 7 salas. 

õe o númer
renda desta

orção de de

gas públicas

4 a 5 anos 
(2040) 

1.806 
909 
781 
1.194 
2.249 
437 
2.822 
10.198 
genharia, 2012

ra os quais se 

de 4 a 5 
do-se a por
ve-se o núm
Com base

ntidade nec
mentos públi

édia de 20
C. Este tota
na necessid
do setor V

e vagas mu
s de 2010, 
acional prev
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ntaram equ
u-se que e

773 crianç
mero médio 
ada creche 
Afetada pe
 pelo setor 

ro de crianç
a faixa etári
pendência 

s para faixa

4 a 5 anos
(2040) 
Baixa 
renda 

1.156 
573 
367 
1.027 
1.214 
319 
2.596 
7.252 

2. Legenda: *

calculou ao m

anos, o n
rcentagem d
mero de 7.2
e no perce
cessária de 
cos para a 

0 crianças 
al de salas,
dade de 15 
Vila Carioca
ito superior
for mantid

visto para o
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ipamentos 
em 2040 os

as necessi
de 15 crian
abrigará 0

ela OUCMV
r Vila Carioc

ças para 20
ia e a estim
constatada

a etária de 4

s 
Proporçã
Dependê

Públic

88% 
77% 
50%* 
50% 
57% 
197% 
73% 
- 

*setores que 

menos 50% da

número est
de domicílio
252 criança
ntual de a
EMEIs. De
faixa etária

por sala, s
 consideran
novos equ

a, com 6 
r à demand
do até 204
o setor.  
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públicos pa
s mesmos 

tarão de va
nças por sa
09 salas, se
VC. O setor 
ca, com 11

040 na faixa
mativa de sa

 em 2010.

4 a 5 anos, 

ão de 
ência 
ca 

Vaga
20

1.017
441
183
513
692
0 
1.895
4.741

não apresent

a população d

imado para
os de cada 

as que pote
tendimento

estaca-se qu
a de 4 a 5 a

serão nece
ndo-se que 
ipamentos 
EMEIs. O 
a existente 
0, estas se

VILA-CARIOCA    

ara a faixa 
atenderiam

agas em C
alas, haverá
erão necess
Mooca é o
 creches. N

a entre 4 a 
alas de aula

n. de salas

as para 
040 

Sala
nec

7 51 
22 
9 
26 
35 
0 

5 95 
1 238 
taram equipam

e baixa renda

a 2040 é d
setor, cujo

encialmente
o existente 
ue o setor P
nos em 201

ssárias 238
cada EMEI
educaciona
setor Vila 
no mesmo 

erão suficie
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etária de 0
m aos meno

CEIs (CRPC
á necessida
sárias 50 c

o que apres
Nos demais

5 anos, be
a para manu

s de aula n

as de aula 
cessárias 
(/20) 

8 
mentos públic

a atendida. 

de 101.198
o rendimento
e demandar

em 2010, 
Parque da M
10. 

8 salas em
I apresenta
ais. Ressalt

Prudente 
 ano. Desta

entes para 
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0 a 3 anos 
os 50% da 

CONVs ou 
ade de 451 
creches no 
enta maior 

s setores a 

em como a 
utenção do 

ecessárias 

EMEI (com 
8 salas – 2 

turnos) 

3 
1 
1 
2 
2 
0 
6 
15 

cos para esta 

8 crianças. 
o é inferior 
riam vagas 

definiu-se 
Mooca não 

m 2040 no 
ará 8 salas, 
a-se que a 
em 2010, 

a forma, se 
atender o 



 

 
A Tabela 
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atendime
 
Tabela 9.
Estimativa
e EMEFs 

Seto

Mooca  
Cambuci 
Parque da
Henry Ford
Ipiranga 
Vila Prude
Vila Carioc
Total 
Elaboração
faixa etária 

 
Em relaçã
Calculand
tem-se o 
Baseado 
de EMEF
equipame
 
Utilizando
da OUMV
turnos, re
demanda
 
Os setore
2040, por
a demand
 
A Tabela
Cambuci,
etária dos
proporção
Prudente 
Fundame
anos. Opt
 
 

9.2-9 apres
renda de

nto a propo

2-9 
a de n. vag
 (de 1º ciclo

ores 

a Mooca* 
d 

ente 
ca 

o: WALM Eng

em 2010, par

ão à faixa e
do-se a po
número de 
no percent

Fs por seto
entos públic

o-se a médi
VC. Este to
esulta na ne
a é dos seto

es Ipiranga 
rque em 20
da para 204

a 9.2-10 ex
, Parque da
s referidos s
o de depe
e Vila Cari

ental de 2º c
tou-se entã

senta o núm
sta faixa e

orção de de

as públicas
o escolar) p

6 a 10 
anos 

(2040) 
(

4.565 
2.318 
1.916 
2.933 
5.275 
1.127 
7.151 

25.285 
genharia, 2012

ra os quais se 

etária de 6 
rcentagem 
18.055 cria

tual de ate
r da OUCM
cos para a f

ia de 30 alu
otal de sala
ecessidade 
ores Mooca 

e Cambuc
10 já demo

40 foi calcul

xpõe a pop
a Mooca, H
setores, e a

endência co
ioca estão 
ciclo com as
ão por disce
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mero previs
etária, e a 
pendência 

s para faixa 
para 2040 

6 a 10 anos 
(2040) Baixa

renda 
2.922 
1.460 
900 

2.522 
2.849 
823 

6.579 
18.055 

2. Leganda: 

calculou ao m

a 10 anos,
deste total

anças que p
ndimento e

MVC. Desta
faixa etária 

unos por sa
s, consider
de 8 novos
e Henry Fo

ci apresenta
onstravam o
ada, consid

ulação tota
Henry Ford
a estimativa
onstatada e
na Tabela 9
s etapas de

ernir tais ate
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sto de crianç
estimativa

constatada

etária de 6

a 
Proporçã
Dependê

Públic
90%
100%
50%*
50%
100%
53%
25%

- 
*setores que 

menos 50% da

, o número 
l, cujo rend
potencialme
existente em
aca-se que 
de 6 a 10 a

la, serão ne
rando-se qu
s equipamen
ord (2 EMEF

am baixo nú
oferta muito
derando-se 

al de 11 a 
 e Ipiranga

a de salas d
em 2010. 
9.2-11, pois
e Ensino Mé
endimentos.
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ças de 6 a 
a de salas 
 em 2010.

6 a 10 anos,

ão de 
ência 
ca 

Vaga
par
204

% 2.63
% 927
* 450

% 1.26
% 579

% 436
% 1.64

7.92
não apresent

a população d

estimado p
dimento do
ente deman
m 2010 def
o setor Pa

anos em 20

ecessárias 
ue cada EM
ntos educac
Fs cada).  

úmero de v
o maior do q

que as vag

14 anos p
a, a popula
de aula par
Ressalta-s
s em 2010 
édio, que a
.  

VILA-CARIOCA    

10 anos pa
de aula p

, n. de salas

as 
a 

40 

Salas d
necess
(/30 al

30 8
7 3
0 1
61 6
9 1
6 14
45 5
28 28
taram equipam

e baixa renda

para 2040 é
miciliar é in
dariam vag

finiu-se a q
arque da Mo
10. 

285 salas e
MEF aprese
cionais. Res

vagas públic
que a dema
gas atuais s

prevista par
ção de bai
a manutenç
e que os 
apresentar
tendem a fa
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ara 2040, a 
para manu

s de aula n

de aula 
sárias 
lunos) 

E
sala

8 
1 
5 
3 
9 
4 
5 

85 
mentos públic

a atendida. 

é de 25.285
nferior a R
gas públicas
uantidade n
ooca não a

em 2040 no
entará 17 s
ssalta-se q

cas necess
anda existen
sejam manti

ra 2040, no
ixa renda d
ção do aten
setores M

ram Escola 
aixa etária d
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população 
tenção do 

ecessárias 

MEF (/17 
as-2 turnos)

3 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
9 

cos para esta 

5 crianças. 
$1.530,00, 
s em 2040. 
necessária 
apresentou 

o perímetro 
salas, de 2 
ue a maior 

sárias para 
nte. Então, 
idas.  

os setores 
desta faixa 
ndimento a 
ooca, Vila 
de Ensino 

de 11 a 19 



 

Tabela 9.
Estimativa
necessár

Se

Mooca  
Cambuci*
Parque d
Henry Fo
Ipiranga 
Vila Prud
Vila Cario
Total 

Elaboração
faixa etária 

 
Para a fa
porcentag
população
no percen
por setor 
equipame
 
Utilizando
da OUMV
turnos, re
Ensino F
Ford, que
etária e, a
 
A Tabela 
Vila Prud
estimativa
verificada
 
Tabela 9.
Estimativa
necessár

Seto

Mooca  
Cambuci 
Parque da
Henry For
Ipiranga 

2-10 
a de n. va
ias e EMEF

etores 

* 
a Mooca 

ord* 

ente 
oca 

o: WALM Eng

em 2010, par

aixa etária 
gem deste 
o de 7.942 
ntual de ate

da OUCM
entos públic

o-se a méd
VC. Este to
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10. Conclusões 
 
Após a análise dos dados apresentados ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, identifica-
se 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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