9.1.3 VEGETAÇÃO EXISTENTE
E
E
do de Viabillidade Ambiental (EVA
A) das Galerias Comple
ementares dos Córreg
gos Sumaré
é
Este Estud
e Água Prreta, localizzados na zo
ona oeste do municíp
pio de São Paulo, em
m relação a vegetação
o
insere-se em região onde a co
obertura priimitiva pred
dominante corresponddia ao biom
ma Floresta
a
mplesmente
e Mata Atlâ
ântica.
Ombrófila Densa Atlântica, ou sim
Desde o in
nício da ocu
upação até a atualidad
de, o munic
cípio de Sã
ão Paulo, soofreu um processo de
e
urbanizaçã
ão e desenvvolvimento intenso, accarretando em
e intensa transformaação do território, uma
a
das conse
equências deste
d
proce
esso foi a ssupressão de
d grande parte
p
da veegetação. A região da
a
AID deste empreendim
mento, loca
aliza-se em uma área complemen
c
ta urbanizaada e antrop
pizada.
Cabe aqui destacar que, a ve
egetação d
de áreas urbanas,
u
co
omo esta iinserida ne
esta região
o
possibilita a redução
o da aridez
z de áreass urbanas, possibilitan
ndo um coonforto amb
biental aoss
o tempo em
m que contribui para a melhoria daa qualidade
e do ar e da
a
pedestres, habitantess, ao mesmo
perfície. Dessta forma, entre os as
spectos poositivos relacionados a
redução da temperattura de sup
eas urbanass, destacam
m-se: equilíb
brio do índiice de umid
dade do ar,,
existência de vegetaçção em áre
o ar, valorização pais
sagística da
a região on
nde esta in
nserida, co nforto térm
mico para a
filtração do
população, entre outro
os.
Para comp
posição do diagnóstico
o da vegeta
ação da AIID foram uttilizados daados primárrios obtidoss
nas obserrvações em
m campo e dados se
ecundários, levantados
s nas revissões bibliog
gráficas da
a
literatura e
especializad
da disponíve
el. Registra
a-se que o sistema
s
de classificaçã
c
ão sistemática adotado
o
foi o de AP
PGII, de 200
03, conform
me apresenttado por Souza & Lorenzi (2005).
Por se trattar de uma região
r
muito antropiza
ada, o munic
cípio de São Paulo, appresenta-se como uma
a
região cujo
o índice de
e impermea
abilização d
do solo é muito
m
alto e definitivam
mente tão carente de
e
áreas verd
des, sofre ainda com os hiatos legislativos que perm
mitem à esspeculação imobiliária
a
desenfread
da avançar sobre os in
nteresses co
omunitários
s ou público
os/ambientaais (Jordão 2007).
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Apesar do Distrito de Perdizes apresentar-s
a
se bem arb
borizado em
m relação a outros distritos, não é
o cenário q
que se obse
erva de uma maneira g
geral na reg
gião administrativa da subprefeitu
ura da Lapa
a
(obs. pesss. EIA/RIMA
A - OUCAB).
De acordo
o, com inforrmações dis
sponibilizad
das em estudos execu
utados por órgãos ambientais do
o
Município de São Pa
aulo (SÃO PAULO,
P
20
004) indicam
m que 48% de seu terrritório apre
esentam-se
e
m arborizaçã
ão e áreas verdes. De
estacam-se dentro do município
m
poorções territoriais com
m
carente em
concentraçção de vegetação, enttre as quai s, o extrem
mo norte do
o município e o sul. De
D qualquerr
l
do
Municí
forma, dad
dos do Atlass Ambienta
ípio de São Paulo (SÃO
O PAULO, 2004) indic
cam que na
a
AID a vege
etação resttringe-se ao
o Parque D
Dr. Fernando
o Costa, prraças municcipais e a arborização
a
o
viária, além
m de indivíd
duos arbóre
eos isoladoss em terreno
os particulares (Raimuundo 2006).
A região d
da AID, ob
bjeto deste EVA, apre
esentou se
eu desenvolvimento asssociado a ocupação
o
industrial liindeira a lin
nha férrea, este
e
tipo de
e ocupação contribuiu significativa
s
amente para
a a redução
o
da vegetação, pois caracterizac
-se por um
m parcelame
ento do solo, em parrte da regiã
ão, entre a
marginal d
do rio Tietê e a linha férrea
f
em q
quadras ma
aiores e a porção
p
ao ssul da linha férrea, em
m
quadras m
menores, com
mo maior quantidade d
de arborizaç
ção nas calçadas.
A partir d
da década de 40, o perfil de São Paulo
o como me
etrópole inddustrial con
nsolidou-se
e
definitivam
mente. Na década de
e 70 a co
oncentração
o de renda
a intensificoou-se e a lógica da
a
construção
o da cidade passou pelo deslocam
mento das centralidade
c
es associaddo à exclusã
ão territoriall
dos mais p
pobres, este
e processo de ocupaçção torna-se
e particularmente pervverso para a cobertura
a
vegetal ain
nda existentte, esteja ella localizada
a tanto em áreas públicas quantoo particulare
es.
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Desta form
ma, apesar da carência
a de dadoss sistematizados sobre
e a evoluçãoo das áreas
s verdes, é
notório que
e ao longo das última
as décadas tem ocorrid
do uma red
dução signifficativa da vegetação,,
influencian
ndo brutalmente a qualidade de vi da da metró
ópole (Jordão 2007).
De acordo
o com o mesmo
m
auto
or, nas áre
eas urbaniz
zadas, as áreas
á
verdees restringem-se aoss
parques e praças municipais
m
e a escasssa arborizaç
ção viária; e por connjuntos ou espécimess
isolados em
m terrenos particulares
s.
O Quadro
o 9.1.3-1 apresenta alguns in
ndicadores ambientais
s da regiãão adminis
strativa da
a
subprefeitu
ura da Lap
pa, que tam
mbém englo
oba os disttritos da Ba
arra Funda e Perdizes, e dadoss
comparativvos dos mesmos indica
adores para
a o município de São Paulo.
P
Qu
3-1
uadro 9.1.3
Ind
dicadores ambientais
a
s da região
o administrativa da Laapa
M
Município de
d São
Tip
po de indic
cador
Região da
a Lapa
Paulo
o
Coberttura vegeta
al (km²)
3,3
31
760,14
Taxa d
de cobertura
a vegetal (%
%)
12,13
73,66
6
Quantiidade de Pa
arques
1
3
Área d
de parques municipais (km²)
0,11
14,75
5
Quantiidade de áreas de proteção a
ambiental
0
4
(APAss)
Área d
de proteção ambiental (km²)
0,0
00
273,17
Fo
onte: Indicadore
es ambientais - Secretaria Mun icipal do Verde e do Meio Amb
biente PMSP 20003

O autor Kliass (1999 apud Jordã
ão 2007) exxplana que a importân
ncia de um Parque Urb
bano numa
a
região tão central, com
mo o Parqu
ue Dr. Ferna
ando Costa
a é inestimá
ável, sendo que sua função sociall
será determ
minada pelo
o uso daquele que o frreqüenta, já
á que os cid
dadãos usuufruem e faz
zem uso da
a
área do Pa
arque de diferentes
d
maneiras,
m
va
ariando des
sde práticas esportivaas, área de recreação,,
recinto de exposiçõess e feiras-liv
vre.
do Costa é a maior áre
ea verde arrborizada urrbana preseente dentro dos limitess
O Parque Dr. Fernand
ção Urbana
a Água Bra
anca. Apesa
ar de Raim
mundo (2006
6) enfatizarr
do perímetro da AID da Operaç
mpostas po
or flora exóttica, não co
onseguem dar susten
ntação para
a
que “áreass verdes urrbanas com
uma popullação mínim
ma viável da
a fauna”, pe
elo contexto
o em que se
e insere a attual paisagem da AID,,
com caraccterísticas estritamente
e
e urbanas, entende-s
se que o Parque
P
Dr. Fernando Costa têm
m
grande relevância pa
ara todo o contexto
c
pa
aisagístico, ambiental e social daa região ond
de ele está
á
inserido, propiciando uma verdad
deira “ilha vverde” em meio
m
ao agllomerado u rbano dos Distritos de
e
da.
Perdizes e Barra Fund
o Costa
Parque Drr. Fernando
Mais conh
hecido como Parque Água
Á
Brancca (329.470 E/ 7.396
6.846 S) foii criado em
m 1905, na
a
Freguesia da Água Branca,
B
pella prefeitura
a da Cidad
de de São Paulo, tenddo sua adm
ministração
o
transferida
a para o governo do Estado (S
Secretaria da
d Agricultu
ura e Abasstecimento) em 1929,,
quando pa
assou a cha
amar-se Drr. “Fernando
o Costa”. A finalidade era abrigaar órgãos de pesquisa
a
agropecuá
ária, associações de criadores, promover leilões
l
e exposições de animais
s e provass
zootécnica
as. O Parqu
ue é a única
a área verde
e relevante
e da região Oeste da ccapital, poss
suindo uma
a
área total de 136.765
5.41 m², sen
ndo 79.309
9,66 m² não
o pavimenta
ados e não edificados; 27.110 m²²
de área e
edificada e 30.345,7 m² de áre
ea pavimen
ntada (ruas
s, alamedaas e pátios
s) e abriga
a
elementos faunísticoss e florístico
os (nativos e exóticos)). Foi revitalizado e tom
mbado em 1996 como
o
bem culturral, históricco, arquitetô
ônico, turísstico, tecnollógico e pa
aisagístico, pelo CONDEPHAAT,,
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com o ob
bjetivo de garantir
g
a preservaçã o de uma importante
e área verdde para a população
o
paulistana (Martins 19
991 apud Silva et al. 20
006).
A Tabela 9
9.1.3 -1 ap
presenta a lista de esp
pécies enco
ontradas ne
esta área vverde, desta
aca-se que
e
nesta listag
gem são ap
presentadas
s espécies nativas e exóticas,
e
sendo que muuitas delas, mesmo ass
nativas, fo
oram plantadas. Atualm
mente são llistadas pello menos 130 espéciees vegetais no Parque
e
da Água B
Branca, indiccando boa diversidade
d
e na área.
Ta
3-1
abela 9.1.3
Lista de espécies
e
ve
egetais no Parque Drr. Fernando
o Costa - b ibliografia
Família

Esp
pécie

Agavaceae
Anacardiiaceae
Anacardiiaceae
Annonacceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araliacea
ae
Araliacea
ae
Araucaria
aceae
Araucaria
aceae
Berberida
aceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bixaceae
e
Bombace
eae
Bombace
eae
Bombace
eae
Casuarin
naceae
Cecropia
aceae
Cecropia
aceae
Combreta
aceae
Cupressa
aceae
Cupressa
aceae
Cupressa
aceae
Ericaceae
Euphorbiiaceae
Euphorbiiaceae
Euphorbiiaceae
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)

Furcrrae selloa ma
arginata
Schin
nus terebinth
hifolius
Mang
gifera indica
Xylop
pia brasilienssis
Plumeria acutifolia
ia
Aspid
dosperma po
olyneuron
Mons
stera deliciossa
Dizyg
gotheca sp.
Philod
dendron sellloum
Dizyg
gotheca sp.
Schefflera actinop
phylla
Arauc
caria heterop
phylla
Arauc
caria bidwilliii
Nand
dina domesticca
Spath
hodea campa
anulata
Tabebuia sp.
Jacarranda mimossaefolia
Tabebuia sp.
Tabebuia sp.
Tabebuia sp.
Tabebuia impetig
ginosa
Bixa orelana
o
Choriisia speciosa
a
Pseudobombax g
grandiflorum
Bomb
bacopsis glab
bra
Casu
uarina equise
etiolia
Cecro
opia pachysttachya
Cecro
opia hololeucca
Term
minalia catapp
pa
Cupre
essus pyram
midalis
Cupre
essus semprrevires
Cunn
ninghamia lan
nceolata
Rhod
dodendron in dicum
Euphorbia pulche
errima
Codia
aeum variega
atum
Acaly
ypha wilkesia
ana
Caes
salpinia peltop
ophoroides
salpinia echin
nata
Caes
Caes
salpinia ferrea
a var. leiosta
achya

Nome Popu
ular

Nº total de
in
ndivíduos

Fals
so Agave
Aroe
eira
Man
ngueira
Pind
daíba
Jasm
mim Manga
Pero
oba
Costela de Adãoo
Arália
Gua
aimbê
Fals
sa Arália
Bras
ssaia
Pinh
heiro de Norffolk
Bunia-bunia
Nandina
Espa
atódia
Ipê Amarelo
A
Jaca
arandá Mimooso
Ipê Roxo
R
Ipê Rosa
R
Ipê
Ipê Roxo
R
Uruc
cum
Pain
neira
Imbiruçu
Castanha Marannhão
Casuarina
Emb
baúba
Emb
baúba brancaa
Chapéu de Sol
Ciprreste
Ciprreste
Cunningamia
Azaléia
Bico
o de Papagaiio
Crotton
Acalifa
Sibip
piruna
Pau Brasil
Pau-ferro

3
10
7
1
6
2
6
6
14
3
4
8
9
1
124
250
45
6
11
10
1
1
29
3
4
2
11
1
1
11
13
1
23
55
1
5
71
15
19
102
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Família
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fabaceae (Legumino
osae)
Fagaceae
Graminae
e
Graminae
e
Graminae
e
Graminae
e
Lauracea
ae
Lauracea
ae
Liliaceae
e
Liliaceae
e
Liliaceae
e
Magnolia
aceae
Magnolia
aceae
Malpighia
aceae
Malvacea
ae
Malvacea
ae
Melastom
mataceae
Meliacea
ae
Meliacea
ae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Musacea
ae
Musacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Myrtacea
ae
Nyctaginaceae
Ochnace
eae

Esp
pécie
Erythrina speciossa
mentosum
Centrrolobium tom
ana tipu
Tipua
a
Cassia ferruginea
Cassia fistula
calyx balansa
ae
Holoc
salpinia pulch
herrima
Caes
Caliandra sp.
Bauhinia spp.
s
Inga sp.
obium vecchii
Cyclo
zolobium parrahyba
Schiz
denanthera sp
p.
Anad
nix regia
Delon
Cassia javanica
Casta
anea vesca
Dend
drocalamus g
giganteus
Bamb
busa sp.
Bamb
busa vulgariss
Phillo
ostachys nigrra
Perse
ea americana
a
Cinna
amomum can
nflora
Drace
ena sp.
Yucca
a elephantip
pes
Cordiilyne termina
alis
Magn
nolia grandiflo
lora
Miche
elia champacca
Malpiighia glabra
Malva
aviscus molliis
Hibisc
cus rosa sine
ensis
Tibou
uchina granu
ulosa
Cedre
ela fissilis
Guare
rea guidonia
Ficus
s retusa var. nitida
Morus nigra
Ficus
s elastica
Ficus
s microcarpa
Ficus
s guaranitica
Helico
onia sp.
Musa
a sp.
Psidiu
um guajava
Eugenia uniflora
Eucalyptus sp.
Eugenia pyriformiis
Syzyg
gium jamboss
Eugenia sprengellii
Myrciiarie trunciflo
ora
Eugenia involucra
ata
Boug
gainvillea glab
bra
Ochn
na serrulata

Nome Popu
ular
Eritrrina Candelaabro
Ararribá
Tipu
uana
Canafístula
Cássia Imperial
Alec
crim de Camppinas
Leuc
cena
Calia
andra
Pata
a de vaca
Ingá
á
Louv
veira
Gua
apuruvú
Angico Branco
Flam
mboyant
Cassia de java
Castanha Portugguesa
Bam
mbu gigante
Bam
mbu Verde M
Médio
Bam
mbu Amareloo
Bam
mbu Negro
Abacateiro
Canela
Drac
cena
Iuca
a Elefante
Cord
diline
Mag
gnólia Brancaa
Mag
gnólia Amareela
Acerola
Malv
vabisco
Hibis
sco
Qua
aresmeira
Cedro Rosa
Marinheiro
Figu
ueira Benjam
mim
Amo
oreira
Fals
sa Seringueirra
Ficus Benjamim Falso
Ficus Mata-pau
Helic
conia
Bananeira
Goia
abeira
Pitangueira
Euca
alipto
Uvaieira
Jam
mbeiro
Eugênia
Jabo
oticabeira
Cere
ejeira do Rioo Grande
Prim
mavera
Ocna

Nº total de
in
ndivíduos
57
19
50
1
4
24
2
2
6
3
17
2
6
23
1
1
4
6
4
14
17
2
55
13
1
58
2
1
8
34
85
56
7
10
92
18
21
2
9
5
30
89
28
26
11
3
7
1
3
1
103
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Família
Oleaceae
e
Oleaceae
e
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Pandana
aceae
Pinaceae
e
Pinaceae
e
Pittosporraceae
Pittosporraceae
Platanacceae
Polygona
aceae
Proteace
eae
Rhamnacceae
Rosacea
ae
Rosacea
ae
Rubiacea
ae
Rubiacea
ae
Rubiacea
ae
Rubiacea
ae
Rutaceae
e
Rutaceae
e
Salicacea
ae
Sapotace
eae
Sapotace
eae
Sapotace
eae
Sapotace
eae
Sterculiaceae
Taxodiacceae
Theaceae
Total

Esp
pécie

Nome Popu
ular

Ligus
strum lucidum
m
Ligus
strum sinense
e
Attale
ea dubia
Caryo
ota urens
Livins
stona chinen
nsis
Chrys
salidocarpuss lutescens
Archo
ontophoenix cunningham
miana
Phoenix reclinata
Wash
hingtonia sp.
Sabal palmetto
Rhap
pis excelsa
Syagrus romanzo
offiana
Phoenix roebeliniii
Roystonea oleracceae
Euterrpe edulis
Phoenix canarien
nsis
Pand
danus utilis
Pinnu
us sp.
Pinnu
us elliotis
Pittos
sporum unde
elatum
Pittos
sporum toriba
a
Platanus sp.
Tripla
aris brasiliana
a
Greviillea robusta
Hovenia dulcis
Eriob
botrya japonicca
Pyrac
cantha ciccin
nea
Coffe
ea arabica
Genip
pa americana
a
Psych
hotria cartha
agenensis
Coffe
ea devevrei
Citrus
s sp.
Murra
aya exotica
Salix babylonica
Não-iidentificada
Poute
eria torta
Chrys
sophyllum go
onocarpum
Achra
as sapota
Domb
beya tiliifolia
Crypttomeria japon
nica
Came
ellia japonica
a
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Alfeneiro
Ligustro Variegaata
Palm
meira Indaiá
Palm
meira Rabo-dde-Peixe
Palm
meira Leque
Arec
ca bambu
Palm
meira Seafort
rtia
Tam
mareira de Jaardim
Was
shingtonia
Palm
meira Sabal
Rápis
Jeriv
vá
Tam
mareira Anã
Palm
meira Imperiaal
Palm
mito Jussara
Tam
mareira das C
Canárias
Pândano
Pinh
heiro
Pinh
heiro
Pau Incenso
Pitós
sporo
Pláta
ano
Pau Formiga
Grev
vilha
Uva Japonesa
Nespereira
Pica
aranta
Café
é
Gen
nipapo
Café
é do campo
Café
é gigante
Limo
oeiro
Fals
sa Murta
Chorão
Canelinha
Pouteria
Aguaí
-Astrapéia brancaa
Pinh
heirinho Japoonês
Cam
mélia
--

Nº total de
in
ndivíduos
52
1
2
13
148
125
919
83
38
34
4
7
6
12
4
3
7
386
1
13
5
39
6
2
13
15
8
17
1
5
8
3
7
2
25
2
1
1
12
3
2
3.769

Fonte: A
Anexo 1 – Jo
ordão, M A. 20
004. Impacto da urbanização nos ecoss
sistemas repreesentativos locais de áreass
verdes essenciais para
p
a proteç
ção dos recu rsos hídricos - Parque da
a água brancca, adaptado EIA/RIMA –
Operação Urbana Ág
gua Branca.

eas verdess inseridas
s na AID deste emp
preendimen
nto estão ddescritas a seguir e
Outras áre
apresentad
das no Quadro 9.1.3--2 e as esspécies identificadas no
n Quadro 9.1.3-3, para melhorr
caracteriza
ação das mesmas são apresentad
das fotos da
as principais áreas.
104
4

Qu
uadro 9.1.3
3-2
Dema
ais Áreas v
verdes iden
ntificadas na
n AID
Localidade
Coordenadaa (UTM)
Córrego Pa
acaembu
330753 E/ 7397913 S
Córrego Quirino dos Santos
S
330081 E/ 7397794 S
Córrego Ág
gua Branca
a
327843 E/ 7398371 S
Centro de Treinamen
nto do São Paulo Fute
ebol
328061 E/ 7398302 S
Clube e da
a Sociedade
e Esportiva Palmeiras
Qu
uadro 9.1.3
3-3
Espécies
s da vegeta
ação de po
orte arbóreo
o registrad
do nas área
as verdes id
dentificada
as na AID
Família//Espécie
Gimn
nospermae
Cyca
adaceae
C
Cycas sp.
Cuprressaceae
T
Thuja occiden
ntalis L.
Pinacceae
P
Pinus sp.
Angio
ospermae
Anaccardiaceae
S
Schinus tere
ebinthifolius
M
Mangifera ind
dica
Aralia
aceae
S
Schefflera acctinophylla
Arecaceae
D
Dypsis lutesccens
R
Roystonea oleracea
o
P
Phoenix sp.
Bigno
oniaceae
S
Spathodea nilotica
n
JJacaranda mimosaefolia
m
T
Tabebuia pen
ntaphylla
Euph
horbiaceae
E
Euphorbia co
otinifolia
R
Ricinus comm
munis
Faba
aceae
B
Bauhinia vari
riegata
C
Caesalpinia echinata
C
Caesalpinia peltophoroid
p
des
E
Enterolobium
m contortisiliq
quum
L
Leucaena leu
ucocephala
T
Tipuana tipu
Laura
aceae
P
Persea amerricana
Malp
pighiaceae
Malp
pighia emargiinata
Malvvaceae
C
Ceiba specio
osa
Mela
astomataceae
e
T
Tibouchina granulosa
g
Melia
aceae
M
Melia azedarrach
Mora
aceae
F
Ficus benjam
mina

N ome Vulgarr

Nat/Ex
x

CPU

C
CQS

CAB

CTS

Ex

X

Tuiia-do-Canadá

Ex

X

Pinheiro

Ex

Aroe
eira-pimenteira
Mangueira

Nat.
Ex.

Cheflera

Ex.

X

A
Areca-bambú
Palm
meira-imperiial

Ex.
Ex.

X
X
X

Espatódea
Jaca
arandá-mimo
oso
Ipê-rosa

Ex.
Ex.
Ex.

Leitteiro-vermelh
ho
Mamona

Ex.
Ex.

P
Pata-de-vaca
Pau-Brasil
Sibipiruna
Leucena
Tipuana

Ex.
Nat.
Nat.
Nat
Ex.
Ex.

X
X
X

A
Abacateiro

Ex.

X

Acerola

Ex.

Paineira

Nat.

Q
Quaresmeira

Nat.

X

Sa
anta-bárbara
a

Ex.

X

Figueira

Ex.

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
105
5

Família//Espécie
M
Morus nigra
Musa
aceae
M
Musa sp.
Myrta
aceae
E
Eucalyptus sp.
s
E
Eugenia uniflflora
P
Psidium guajjava
Poacceae
Bambusoideae N.I.
N
Oleaceae
L
Ligustrum luccidum
Rosa
aceae
E
Eriobotrya jap
ponica
Rubiaceae
C
Coffea sp.
Urticacea
C
Cecropia sp.

N ome Vulgarr
Amora

Nat/Ex
x
Ex.

CPU
X

C
CQS
X

CAB

CTS
X

Bananeira

Nat.

X

X

X

X

Eucalipto
Pitanga
Goiabeira

Ex.
Nat.
Nat.

X
X

X
X
X
X

Alfeneiro

Ex.

X

X

Nêspera
Cafeeiro

Ex.

Embaúba

Nat

X
X

Fonte: EIA RIM
MA Operação Urbana
U
Consorc
ciada Água Bran
ncau); Legenda
a: Ex (exótica), Nat (nativa), CP
PU (córrego Pa
acaembu), CQS
S
(córego Quirino dos Santo), CAB
C
(córrego Ág
gua Branca), CT
TS (centros de treinamento
t
S.E
E.P. e S.P.F.C.)).

- Córrego
o Pacaemb
bu: após trecho cana
alizado porr via subterrânea, noo cruzamen
nto entre a
avenida Ab
braão Ribeiro e rua Pa
adre Luís A
Alves de Siq
queira, o có
órrego corree a céu abe
erto sentido
o
SE – NW, onde se ob
bserva pres
sença de pe
equeno frag
gmento de vegetação
v
cciliar de porrte arbóreo..
m até 8 me
etros de alttura com fo
ormação de
e dossel, e ao longo deste
d
curso
o
Os indivíduos atingem
am identificcadas 15 es
spécies arb
bóreas, das
s quais 7 sã
ão considerradas nativa
as (Quadro
o
d’água fora
9.1.3-3). D
Destaca-se que
q muitas espécies rregistradas têm grande
e potencial para atraçã
ão de aves,,
como a em
mbaúba, arroeira-pimen
nta, e as frrutíferas am
moreiras, pittangueira e goiabeira. Cabe aquii
que, na árrea não se observou sub
s bosque
e, lianas, ep
pífitas, presença de seerrapilheira em meio a
gramíneass e herbácceas, presença de e
entulho e principalme
ente sacol as plástica
as que se
e
encontrava
am deposita
adas nos es
stratos inferriores de algumas árvo
ores (entre 0,8 e 1,0 metro
m
acima
a
do solo, ap
proximadam
mente), prov
vavelmente devido à va
ariação do nível da águua do córre
ego.

Vegetação Ciliar iden
ntificada na
as margenss do
córrego Paccaembu (Fon
nte: EIA/RIM
MA OUCAB).

Vege
etação Cilia
ar identificaada nas margens
m
do
córre
ego Pacaembu (Fonte: E
EIA/RIMA OU
UCAB).
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Córrego Pa
acaembu - drenagem
d
a céu aberto após
trecho can
nalizado po
or via subtterrânea (F
Fonte:
EIA/RIMA O
OUCAB).

Córre
ego Pacaem
mbu - drenaggem a céu aberto
a
após
trech
ho canalizado por viaa subterrân
nea (Fonte:
EIA/R
RIMA OUCA
AB).

- Córrego
o Quirino dos
d
Santos
s: após tre
echo canaliz
zado por via subterrâânea, cruza a avenida
a
Marquês d
de São Vice
ente sentido
o S - N, e corre a céu
u aberto. A Cobertura vegetal prresente nass
margens d
do Córrego Quirino do
os Santos e
está represe
entada por uma fitofisiionomia de vegetação
o
em estágio
o Pioneiro com
c
presenç
ça abundan
nte de indivíduos arbórreos isoladoos de espéc
cies nativass
e exóticass, portanto
o, trata-se de uma formação pioneira com caractterísticas secundárias
s
s
associadass a interve
enções anttrópicas. A flora é constituída
c
eráceas e
por gramííneas, aste
leguminosa
as, sendo basicamentte ruderais ou invasoras de culttura. Além de banane
eiras (Musa
a
paradisiaca
a).
Como esp
pécies arbusstivas e arb
bóreas mai s comuns foram
f
obse
ervadas Sollanum sp., assa-peixe
e
(Vernonia polyanthess), goiabeirra (Psidium
m guajava), leucena (L
Leucaena lleucocepha
ala), amora
a
gra), além de
d indivíduo
os arbóreoss isolados. Todas
T
as espécies arbbóreas listadas atraem
m
(Morus nig
a avifauna
a, favorecen
ndo as espé
écies frugívvoras como
o sanhaços, sabiás e bbem-te-vis, no entanto
o
neste locall há predom
mínio de gra
amíneas e h
herbáceas.
Na região interna ao Play Cente
er observa-sse a presen
nça de indiv
víduos arbóóreos de grrande porte
e
representa
ados por paineira (C
Ceiba specciosa), tipu
uana (Tipu
uana tipu),, Ipê-rosa (Tabebuia
a
heptaphylla
a), mangue
eira (Mangiffera indica) , além de vários
v
indivíduos de faalsa-seringu
ueira (Ficuss
elastica).
De maneirra geral, co
onclui-se qu
ue a compo
osição floríística dessa
as áreas appresenta um
ma riqueza
a
específica relativame
ente baixa, havendo d
dominância de poucas
s espécies herbáceas
s, que lhess
confere asspecto homo
ogêneo.
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Bananeira e Vegetação Ciliar ide
entificada na
as
marg
gens do córre
ego Quirino dos
d Santos

Vegetação
V
Ciliar identificaada nas marrgens do
córrego Quirino dos Santos

Aspecto da vegetaçã
ão no trech
ho externa nas
margens do
o Córrego Qu
uirino dos Sa
antos.

Aden
nsamento de
e bananeirass (Musa paradisíaca) nas
marg
gens do Córrrego Quirino dos Santos.

- Córrego Água Branca: após trecho
t
cana
alizado por via subterrânea, cruzaa avenida Marquês
M
de
e
São Vicentte sentido S – N, e corrre a céu ab
berto. Obse
erva-se na localidade aausência prraticamente
e
total de vvegetação ciliar arbórea, ocorre
endo apenas duas espécies
e
LLeucena leu
ucocephala
a
(leucena) e Musa sp
s (banane
eira), e pre
edomínio de
d gramíne
eas compoondo faixa ciliar, que
e
aparentem
mente sofrem
m roçadas.. Destaca-sse que a le
eucena cara
acteriza-se por espécie invasora
a
com ocupa
ação rápida
a e que impo
ossibilita a ocupação de
d outras es
spécies na área onde predomina,,
além disso
o não é cara
acterizada como
c
espéccie atraente
e para a aviffauna.
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Ausênciia de Vegeta
ação Ciliar identificada na
as
margens do
o córrego Ág
gua Branca (Fonte:
(
EIA/R
RIMA
O
OUCAB).

Ausência
A
de Vegetação C
Ciliar identific
cada nas
marrgens do córrego Água B
Branca(Fonte
e: EIA/RIMA
OUCAB
B).

Córreg
go Água Bran
nca - drenagem a céu ab
berto após tre
echo canalizado por via ssubterrânea (Fonte:
EIA
A/RIMA OUCAB).

- Centro d
de treinam
mento do São
S
Paulo Futebol Clube
C
e So
ociedade E
Esportiva Palmeiras::
Áreas verd
des de área
a maior, uso
o antrópico restrito aos
s clubes, bem arborizaadas, com predomínio
o
de indivídu
uos de porte arbóreo de
d espéciess nativas e exóticas, margeando
m
e
campos gramados de
antados prrovavelmente para fin s paisagístticos e com
futebol, pla
mposição dde cercas vivas.
v
Para
a
estas área
as foram ide
entificadas 28
2 espéciess, sendo que dessas ap
penas 7 esppécies são nativas.
da Operaç
De acordo
o com os dados
d
disponíveis do Estudo de
e Impacto Ambiental
A
ção Urbana
a
Consorciad
da Água Brranca identiificou-se qu
ue “a localid
dade dos Centros de T
Treinamento
o da S.E.P.
e S.P.F.C.. constitui a área onde
e ocorre o maior número de indiivíduos arbóóreos dentrro da ADA..
Pela própria estruturra interna dos C.T.s,, foi possíível realizarr levantameento quanttitativo doss
indivíduos arbóreos presentes.”
p
Os resultad
dos estão apresentado
a
os no Quaddro 9.1.3-4 e lustradass
nas fotos a
apresentada
as a seguir..

109
9

Qu
uadro 9.1.3
3-4
Quadro quantitativo das
s espécies de indivíd
duos arbóre
eos registrrados nos CTs
C
Fam
mília/Espéciie
G
Gimnosperm
mae
C
Cycadaceae
e
Cycas sp
p.
C
Cupressacea
ae
Thuja occcidentalis L.
A
Angiosperma
ae
A
Anacardiace
eae
Mangiferra indica
A
Araliaceae
Scheffle
era actinophy
ylla
A
Arecaceae
Dypsis lutescens
l
Royston
nea oleracea
B
Bignoniacea
ae
Spathod
dea nilotica
Tabebuiia pentaphyllla
F
Fabaceae
Bauhinia
a variegata
Caesalp
pinia echinata
a
Caesalp
pinia peltopho
oroides
Leucaen
na leucoceph
hala
Tipuana
a tipu
L
Lauraceae
Persea americana
a
Malpighia
aceae
Malpighia
a emarginata
a
Malvacea
ae
Ceiba sp
peciosa
M
Melastomata
aceae
Tibouch
hina granulos
sa
M
Meliaceae
Melia azzedarach
M
Moraceae
Ficus be
enjamina
Morus nigra
M
Musaceae
Musa sp
p.
M
Myrtaceae
Eucalypttus sp.
Eugenia uniflora
Psidium guajava
P
Poaceae
B
Bambusoide
eae N.I.
O
Oleaceae
Ligustru
um lucidum
R
Rosaceae
Eriobotryya japonica
R
Rubiaceae
Coffea sp.
s

Nome Vulgar
V

Nat/Ex

C
CTP

CTSP
P

Ex

1

Tuia-do-C
Canadá

Ex

119

Mangu
ueira

Ex.

2

Cheflera

Ex.

Areca-b
bambú
Palmeira-imperial

Ex.
Ex.

1
26

Espató
ódea
Ipê-ro
osa

Ex.
Ex.

1
1

Pata-de
e-vaca
Pau-Brasil
Sibipirruna
Leuce
ena
Tipua
ana

Ex.
Nat.
Nat.
Ex.
Ex.

Abacateiro

Ex.

1

1

Acero
ola

Ex.

1

1

Paine
eira

Nat.

4

Quaresmeira

Nat.

2

Santa-bá
árbara

Ex.

3

Figue
eira
Amo
ora

Ex.
Ex.

3
5

302
5

Banan
neira

Nat.

98

2

Eucalipto
Pitan
nga
Goiabeira

Ex.
Nat.
Nat.

25

48
5
2

4

1
1

1
21
2
12

139
Alfene
eiro

Ex.

Nêspera
Cafee
eiro

9
2

Ex.

6

Fo
onte: EIA/RIMA
A Operação Urb
bana Consorcia
ada Água Bran
nca. Legenda: Ex (exótica), Nat (nativa), CTP
C
(ce
entro de treinam
mento S.E.P), CTSP (centro de
e treinamento S..P.F.C.).
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Vias interna
as do C.T. da S.E.P. margeadas
m
p
por
gramados antrópicos e indivídu
uos de po
orte
arbóreo isollados (Fonte
e: EIA/RIMA OUCAB).

Vias internas do C.T. da S
S.E.P. margeadas porr
gramad
dos antrópic
cos e indivííduos de po
orte arbóreo
o
isolado
os (Fonte: EIA
A/RIMA OUC
CAB).

Campos de
e futebol gramados, margeados
m
p
por
indivíduos a
arbóreos isollados compo
ondo cerca vviva
ao lado doss muros (Fon
nte: EIA/RIMA
A OUCAB).

Campo
os de fute
ebol gramaados, marg
geados porr
indivídu
uos arbóreos isolados ccompondo ce
erca viva ao
o
lado do
os muros (Fo
onte: EIA/RIM
MA OUCAB).

Área intern
na do C.T. do S.P.F.C
C. - campo de
futebol gra
amado ma
argeados por
p
indivídu
uos
isolados de porte arbóre
eo compondo
o cerca viva ao
lado do murro (Fonte: EIA/RIMA OUC
CAB).

Área in
nterna do C.T. do S.P.F
F.C. - campo
o de futeboll
gramad
do margeado
os por indivvíduos isolad
dos de porte
e
arbóreo
o compondo
o cerca viva aao lado do muro
m
(Fonte::
EIA/RIM
MA OUCAB)).
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Vegetação formando ce
erca viva (Fo
onte: EIA/RIM
MA
OUCAB).

Via inte
erna do C.T
T. margeada por indivídu
uos de porte
e
arbóreo
o (Fonte: EIA
A/RIMA OUC
CAB).

aulo, divers
sos estudoss vêm dem
monstrando a ocorrênccia das ilha
as de calor,,
Na cidade de São Pa
uais os trab
balhos pioneiros da ge
eógrafa Mag
gda Lombarrdo (Lombaardo 1985 apud
a
SVMA
A
entre os qu
2008) e oss desenvolvvidos no âmbito do Atla
as Ambienta
al de São Paulo (SVMA
A & SEMPL
LA 2004). A
existência de vegetaçção de porte arbóreo é atenuante
e da formaç
ção das ilhaas de calor, mantendo
o
o e agradáv
vel (SVMA 2
2008).
um microclima ameno
mportância d
da vegetaçã
ão para a melhoria
m
do clima em determinada
a
Diferentes autores disscutem a im
OMBARDO,, 1985; OK
KE, 1973 e RUBBIA, 2010) inclusive, disccutem o pa
apel que a
região (LO
mesma po
ode exercerr para a red
dução da te
emperatura em áreas urbanizadas
u
s, para ilus
strar melhorr
esta situa
ação apressenta-se a Figura 21
1.1.3-1, na
a qual é possível
p
obbservar qu
ue, a AID,,
especificam
mente no distrito
d
da Barra
B
Funda
a, a temperratura é um
m pouco maais amena que
q aquela
a
verificada nos distrito
os do entorn
no, como a Lapa e o Bom Retiro
o, esta difeerença de te
emperatura
a
esta assocciada a prresença na AID, do P
Parque da Água Branca, o quaal apresenta a maiorr
concentraçção de toda
a esta região
o.

Figura 9.1.3-1: Tem
mperatura a
aparente da
a superfície na AID e entorno.
Registra-se
e que das espécies identificadass na AID do
d empreen
ndimento, ffoi identifica
ado 1 (um))
indivíduo de Caesalp
lpinia echin
nata situad a dentro do
d Centro de Treina mento da Sociedade
e
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Esportiva Palmeiras, nas coord
denadas UT
TM 328073
3 E/ 7398411 S, que encontra-s
se na Lista
a
Oficial dass Espécies da
d Flora Bra
asileira Ame
eaçadas de
e extinção (Instrução noormativa 06
6/08).
FAUNA
9.1.4 AVIF
A AID, obje
eto deste estudo
e
de viabilidade a
ambiental ca
aracteriza-s
se por se loccalizar em uma região
o
de urbanizzação conso
olidada da Região Mettropolitana de São Paulo, cabe aaqui destaca
ar que este
e
ecossistem
ma urbano, o qual apresenta ca racterísticas singulare
es, cuja com
mposição vegetal
v
é a
e exóticass, atraindo as
junção de espécies oportunistas
o
a mais variadas espé cies da fauna e assim
m
endo uma
a estrutura ecológicca com interações complexxas (MAT
TARAZZO-desenvolve
NEUBERG
GER, 1995
5).
Desta form
ma a vege
etação que
e serviria d
de abrigo e alimento para a faauna é, na
a verdade,,
caracteriza
ada por esp
pécies exótticas ou disspostas de forma dispersa em m eio a diversos fatoress
promotoress do afasta
amento da fauna. De
esse modo o ambiente torna-se favorável a espéciess
generalista
as, que afettam a biodiversidade de forma ta
anto direta quanto ind ireta ao competir com
m
resquícios de popula
ações nativa
as um pou
uco mais se
ensíveis ou
u especialisstas que po
odem estarr
presentes.
Registra-se
e que o levvantamento de fauna é um exercício em que
e uma sériee de observ
vações tem
m
por objetivvo catalogarr as espécie
es que exis tem em cerrta região (H
Hellawell 19991), porém
m, cada vezz
mais usa-sse os levan
ntamentos rápidos
r
de ccomunidades de aves
s tropicais ppara estima
ar a riqueza
a
de espécie
es e para de
eterminar prioridades d
de conserva
ação (Herzo
og et al. 20002 apud Pe
eixoto et. al.
2007).
Para o esstudo da avifauna na AID foram
m utilizados
s dados de
e bibliograffias, parte dos dadoss
disponíveiss no EIA/RIMA da Operação Urbana Consorciada
C
a Água Brranca e in
nformaçõess
observada
as na área.
Parque Dr.
r. Fernando Costa
De acordo com a bibliografia disp
ponível, no Parque da Água Branca, estão lisstadas 38 espécies
e
de
e
aves, todas caracteríssticas de árreas urbana
as. De acord
do com os dados dispooníveis do trabalho de
e
campo rea
alizado para
a a elaboraç
ção do EIA// RIMA da Operação
O
Urbana
U
Conssorciada Ág
gua Branca
a
na AID forram identificcadas 21 es
spécies de aves, entre
e as quais, seis novoss registros para
p
a área
a
como Carrthartes aurrea, Mivalg
go chimach
hima, Colum
mba livia, Zenaida aauriculata, Megaceryle
M
e
torquata e Camptosto
oma obsole
etum, totalizzando 44 espécies em
m 21 famíliaas. Destaca
a-se que ass
espécies liistadas são
o registradas
s em outrass áreas verrdes da cida
ade de Sãoo Paulo com
mo no Horto
o
Florestal (A
Antunes & Eston 2008) e na Cid
dade Unive
ersitária Arm
mando Sall es de Olive
eira – USP
P
(Höfling 20
002), além de ter sua distribuição
o registrada
a para a reg
gião metroppolitana de São Paulo
o
(Develey & Endrigo 20
004).
acada é a possibilidad
de de se observar
o
q ue algumas espéciess
Uma caraccterística a ser desta
registradass possuem
m como habitat prefferencial áreas
á
flores
stadas, coomo Synalllaxis spixi,,
Cranioleucca pallida, Todirostru
um cinereum
m, Serpop
phaga subc
cristata, Paachyramphu
us validus,,
Cyclarhis g
gujanensis ou Tachyph
honus coro natus, espé
écies que são capazess de se des
slocar entre
e
os fragmentos, no en
ntanto preferencialme nte perman
necem no interior desstas áreas, dando um
m
indicativo da importâ
ância dos fragmentos
f
s florestais inseridos nas áreas urbanas. As demaiss
espécies re
egistradas, ao contrário, são com
mumente obs
servadas “p
perambulanndo” nas áre
eas abertass
e antropiza
adas a proccura de alim
mento.
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Qu
uadro 9.1.4
4-1
Lista da avifauna
a
do
o Parque D
Dr. Fernand
do Costa - dados
d
bibliiográficos
Espécie
e

Nome
e popular

CATHART
TIFORMES
Cathartida
ae
Coragyps atratus
a

urubu-d
de-cabeça-prreta

COLUMBIFORMES
Columbida
ae
Columbina
a talpacoti

rolinha--caldo-de-feijão

PSITTACIF
FORMES
Psittacida
ae
Diopsittaca
a nobilis
Brotogeris tirica¹

maracanã-nobre
periquito-rico

CUCULIFO
ORMES
Cuculidae
e
Piaya caya
ana

alma-de
e-gato

APODIFOR
RMES
Apodidae
Chaetura meridionalis
m

andorinhão-do-temp
poral

Trochilida
ae
Eupetomen
na macroura
a
Amazilia la
actea

tesourão
beija-flo
or-de-peito-azul

Picidae
Picumnus sp.
Celeus flavvescens

pica-pau-anão
pica-pau-de-cabeça
a-amarela

PASSERIF
FORMES
Furnariida
ae
Furnarius rufus
r
Synallaxis spixi
Cranioleucca pallida ¹

joão-de-barro
joão-ten
neném
arredio--pálido

Tyrannida
ae
Todirostrum
m cinereum
Elaenia flavogaster
Serpophag
ga subcristata
a
Machetorn
nis rixosa
Myiozetete
es similis
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicu
m
us

relógio
guaraca
ava-de-barrig
ga-amarela
alegrinh
ho
bem-te--vi-do-gado
bem-te--vizinho
bem-te--vi
suiriri

Tityridae
Pachyramp
phus validus

caneleirro-de-chapéu
u-negro

Vireonidae
e
Cyclarhis gujanensis
g
Vireo olivaceus

pitiguari
juruiara

Hirundinid
dae
Pygochelid
don cyanoleu
uca

andorinha-pequena-de-casa
114
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Espécie
e

Nome
e popular

Trogodytid
dae
corruíra
a

Troglodyte
es musculus
Turdidae

sabiá-una
sabiá-la
aranjeira
sabiá-branco

Turdus flavvipes
Turdus rufifiventris
Turdus leu
ucomelas
Coerebida
ae

cambac
cica

Coereba fla
aveola
Thraupida
ae
Thlypopsiss sordida
Tachyphon
nus coronatu
us ¹
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
p
Conirostrum
m speciosum
m

saíra-ca
anário
tiê-preto
o
sanhaço
o
sanhaço
o-do-coqueirro
figuinha
a-de-rabo-castanho

Emberizid
dae
tico-tico
o

Zonotrichia
a capensis
Icteridae

encontrro
chopim

Icterus cayyanensis
Molothrus bonariensis
Passerida
ae
Passer dom
mesticus ²

pardal

Fonte: Centro de Estudos Orn
nitológicos -CEO
O, 2006. Legen
nda: (¹) Espécie endêmica; (²) E
Espécie exótica.

Ta
abela 9.1.4
4-1
Lis
sta de espé
écies da av
vifauna reg
gistrada para a AID- dados
d
EIA/R
RIMA OUCA
AB
Espécie

Nome
N
popu lar

Parque
Dr. Entorno
Fe
ernando Co
osta
Parque

do

CATHAR
RTIFORMES
S
Cathartidae
Catharte
es aura
Coragyp
ps atratus
FALCON
NIFORMES
Falconid
dae
Milvago chimachima

urubu-de-cab
u
beça-vermelha
urubu-de-cab
u
beça-preta

X
X

gavião-carra
g
apateiro

X

pombo-domé
p
éstico
rolinha-caldo
r
o-de-feijão
pomba-de-ba
p
ando

X

maracanã-no
m
obre
periquito-rico
p
o

X
X

COLUMB
BIFORMES
Columbidae
Columba
a livia²
Columbin
na talpacoti
Zenaida auriculata

X
X
X

PSITTAC
CIFORMES
Psittacid
dae
Diopsitta
aca nobilis 3
Brotogerris tirica¹

X

APODIFORMES
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Espécie

Nome
N
popu lar

Parque
Dr. Entorno
Fe
ernando Co
osta
Parque

tesourão
t

X

martim-pesca
m
ador

X

do

Trochilid
dae
Eupetom
mena macrou
ura
CORACIIIFORMES
Alcediniidae
Megacerryle torquata
PASSER
RIFORMES
Tyrannid
dae
Camptosstoma obsole
etum
Myiozete
etes similis
Pitanguss sulphuratuss
Tyrannuss melancholiicus

risadinha
r
bem-te-vizinh
b
ho
bem-te-vi
b
suiriri
s

X
X
X
X

pitiguari
p

X

X

Vireonid
dae
Cyclarhiss gujanensiss
Hirundin
nidae
Pygoche
elidon cyanolleuca

andorinha-pe
a
equena-de-c
casa

X

Turdidae
e
Turdus rrufiventris
Turdus le
eucomelas

sabiá-laranje
s
eira
sabiá-branco
s
o

X
X

X

cambacica
c

X

X

sanhaço
s

X

X

Coerebid
dae
Coereba
a flaveola
Thraupid
dae
Thraupiss sayaca
Passerid
dae
Passer d
domesticus ²

pardal
p

Riqueza
a de espécie
es

21
2

X
14
4

13

Legenda: (¹)) Espécie endêmica; (²) Espécie exótica introd
duzida; (³) Espé
écie ameaçada de extinção parra o estado de São
S Paulo Dec..
Estadual n. 5
53.494/08.

D
Diopsittaca no
obilis (maracanã-nobre)
Parque da Ág
gua Branca

Broto
ogeris tirica (pe
eriquito-rico)
Parqu
ue da Água Branca
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M
Megaceryle torquata (m
martim-pescad
dor)
gua Branca
Parque da Ág

- Pitan
ngus sulphurattus (bem-te-vi))
Parqu
ue da Água Branca

Turdus rufiven
ntris (sabiá-larranjeira)
Parque da Ág
gua Branca

Colum
mba livia (pom
mbo-domésticoo)
Parqu
ue da Água Branca

Gallus gallus domesticus (g
galo/galinhas)
Parque da Ág
gua Branca

Pavo
o cristatus (pav
vão indiano)
Parqu
ue da Água Branca

De acordo
o com os dados
d
apre
esentados no EIA/RIM
MA da OUC
CAB, em ooutros 4 lo
ocais foram
m
realizados levantamento de avifa
auna, os qu
uais estão apresentado
os no Foram
m concentra
adas açõess
amento de avifauna
a
em
m 4 áreas, cujas respe
ectivas loca
alizações eestão aprese
entadas no
o
de levanta
Quadro 9.1
1.4.-2.
Qu
uadro 9.1.4
4-2
ocais de lev
vantamentto de avifau
una – EIA/R
RIMA OUCA
AB
Lo
L
Localidade
Coord
denadas (U
UTM)
C
Córrego Paccaembu
33075
53 E/ 73979913 S
C
Córrego Quirino dos Sa
antos
33008
81 E/ 73977794 S
C
Córrego Águ
ua Branca
32784
43 E/ 73983371 S
C
Centro de treinamento
t
o do São P
Paulo Fute
ebol
32806
61 E/ 73983302 S
C
Clube e da Sociedade
S
Esportiva
E
P
Palmeiras
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Nestes loccais foram identificada
entre 12 fa
as 16 espéccies, as quais estão distribuídas
d
amílias. De
e
uma mane
eira geral, observou-s
se na ADA
A uma aviffauna bem
m generalistta (Quadro
o 5.2.2.2-2))
ocorrendo associada a estas peq
quenas ma
anchas verd
des em meio
o a áreas uurbanas extremamente
e
consolidad
das, concorrdando com
m D’Angelo (1998 apu
ud Franchin e Júnior, 22000), que relata que
e
esta reduçção de habittats provoca
ada pela urrbanização leva à redu
ução das esspécies especialistas e
permanênccia de espé
écies de hábitos gene
eralistas, pois
p
de uma
a maneira geral, as mesmas
m
se
e
adaptam m
melhor a con
ndições me
enos favorávveis e a mu
udanças de ambiente.
Qu
uadro 9.1.4
4-3
Avifau
una encontrada próxim
ma aos córrregos e no
os centros de treinam
mento – EIA
A/RIMA
OUCAB.
Taxa
a
NÃO
O-PASSERIF
FORMES
Arde
eidae
Arde
ea alba
Nyctticorax nycticcorax
Cath
hartidae
Cora
agyps atratuss
Cha
aradridae
Vane
ellus chilenssis
Colu
umbidae
Colu
umba livia
Colu
umbina talpacoti
Psitttacidae
Brottogeris tirica
Troc
chilidae
Eupe
etomena ma
acroura
PAS
SSERIFORM
MES
Furn
naridae
Furn
narius rufus
Tyra
annidae
Pitan
ngus sulphurratus
Turd
didae
Turd
dus rufiventriis
Mim
midae
Mim
mus saturninu
us
Emb
berizidae
Thra
aupinae
Thra
aupis sayaca
a
Emb
berizinae
Vola
atinia jacarina
a
Zono
otrichia cape
ensis
Pass
seridae
Passser domesticcus

Nome
e vulgar

Localidade

garça--branca-gran
nde
savacu

CP/CA
CP

urubu

ADA

quero--quero

CT

pombo
o-doméstico
rolinha
a

ADA
CA/CT

periqu
uito

CP/CT

tesourrão

CT

joão-d
de-barro

CP/CT

bem-te
e-vi

CP/CT

sabiá--laranjeira

CP/CT

sabiá--do-campo

CT

sanha
aço-cinzento

CP/CT

tiziu
tico-tic
co

CT
CT

pardall

ADA

Legen
nda: ADA (toda a ADA); CP (c
córrego Pacaem
mbu); CA (córre
ego água clara)); CT (Centro dde treinamento do São
Paulo e Palmeiras).

Essas ave
es caracterrizam-se po
or possuir ampla pla
asticidade ecológica
e
e em ambientes não
o
citadinos o
ocorrem em
m outras paisagens
p
a
antropizada
as, como áreas
á
aberttas com arvoredos e
plantaçõess, e também
m em capoe
eiras e borda
as de mata (Lima & Aleixo 2000)..
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Ardea alba
a (Garça-bran
nca-grande)

Nyc
cticorax nyctiicorax (Savaacu)

urninus (Sab
biá-do-campo
o)
Mimus satu

rnarius rufus (João-de-baarro)
Furn
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9.1.5 FAUNA SINANT
TRÓPICA
o com a Prrefeitura Municipal de
e São Paulo
o e com a instrução normativa do IBAMA
A
De acordo
n.141/2006
6, define-se
e como faun
na sinantróp
pica, “as po
opulações de
d animais de espécies silvestress
nativas ou
u exóticas, que utiliza
am recurso
os de áreas
s antrópica
as, de form
ma transitórria em seu
u
deslocame
ento, como
o via de passagem o
ou local de descanso ou perm
manente, utilizando-ass
como área
a de vida”. Entre
E
os sin
nantrópicoss existem os
s considera
ados nocivoos, ou seja, os animaiss
que intera
agem de forma neg
gativa com
m a popula
ação huma
ana, causaando-lhes transtornoss
significativos de ordem
m econômic
ca ou ambie
ental, ou qu
ue representem riscos à saúde pú
ública.
o 9.1.5-1 apresentad
a
o a seguirr estão ele
encados as
s diferentess espécies
s de fauna
a
No quadro
sinantrópicca e suas principais característticas pelas características apressentam no quadro, é
possível id
dentificar qu
ue muitos animais
a
se alimentam de restos encontradoos em lixo doméstico..
Portanto, como prevvenção para
a a prolife ração desttes animais
s e de aciidentes, é indicado o
acondicion
namento correto do lixo
o, em sacoss plásticos apropriados
a
s e bem fechhados, de preferencial
p
l
dispostos e
em locais altos,
a
como lixeiras e/o
ou latas com
m tampa (de
e preferênccia dispostas sobre um
m
tablado, accima do chã
ão).
uadro 9.1.5
Qu
5-1
Fauna sina
antrópica e suas principais cara
acterísticass
Fau
una
Abelha

Aranha
a

Barata

Carrapa
ato
Escorpião

Formiga

Lacraia
as ou
centope
eias

Morceg
go

Ca
aracterísticas
Alimentam-se de néctar e pólen, que retiram das
s flores, quanndo há esca
assez destess
po
odem invadir residência
as, padarias
s, docerias, entre outros
os locais, em
m busca de
e
aççúcar. Apres
senta ferrão que inocula o veneno, de forma que sua picada pode causarr
do individuuo. Ressalta
re
eações alérg
gicas depen dendo da sensibilidade
s
a-se que ass
m
mesmas
só attacam quand
do se sentem
m perturbadas ou agrediddas.
Sã
ão animais carnívoros,
c
q
que se alimentam principalmente de iinsetos. São
o predadorass
e geralmente
e solitárias. São animaiis que apresentam esppécies tanto de hábitoss
diiurnos, como
o outras de hábitos notturnos. Algumas espéci es são peço
onhentas. A
grravidade do envenename
ento varia co
om a sensibilidade individdual e local da
d picada
Em áreas urbanas as maiis comuns são a barata de esgoto (P
Periplaneta anericana)
a
e
fra
ha (Blatella germânica). Encontras principalme
ancesinha ou
o alemãzinh
ente a noite
e
qu
uando sem de seus a
abrigos em busca de alimento.
a
Quuanto ao alimento tem
m
prreferência pelos
p
ricos e
em açúcar e como abrrigo preferem
s quentes e
m os locais
úm
midos. São responsáve is pela trans
smissão de diferentes ddoenças, co
om destaque
e
pa
ara a gastroe
enterite, poiss carregam em
e corpo, pata e fezes, aagentes patógenos.
Trransmitem agentes pa
atogênicos ao
a homem e animaiss. Esses agentes são
o
tra
ansmitidos no
n momento da picada, através
a
da sa
aliva do artróópode.
ão carnívoro
os, capturam
m e matam os
o animais que se alimeentam, como as baratas,,
Sã
grrilos e aranh
has. São aniimais de hábitos noturno
os e não aggressivos. Co
ostumam se
e
ab
brigar entre entulho
e
e ma
aterial de con
nstrução.
Vivem em colônias ou niinhos e se alimentam
a
de
d sucos veggetais, nécta
ar de flores,,
se
eivas de pla
antas e subsstâncias açu
ucaradas. Existem algu mas carnívo
oras que se
e
allimentam de animais mo
ortos ou vivo
os, e também
m há espéciees que se alimentam de
e
fu
ungos cultiva
ados a partirr de folhas vegetais.
v
Algumas formiggas consegu
uem inocularr
ve
eneno, atrav
vés de um a
aparelho ino
oculador, o que
q
pode caausar reações alérgicass
de
ependendo do
d local e qu antidade de ferroadas, e a sensibilidaade individual.
Animais terrestres de vid a solitária e carnívoros alimentandoo-se, princip
palmente, de
e
m
minhocas,
vermes, grilos e minhocas
s. Possuem hábitos notuurnos e se abrigam em
m
pe
edras, casca
as de árvorres, folhas no
n solo e trroncos em ddecomposiçã
ão, vasos e
en
ntulhos. Ou seja,
s
procura
am locais úm
midos e sem luz.
O hábitos alimentares ssão variáveiis de acordo
Os
o com as eespécies, de
e forma que
e
exxistem os frugívoros
f
(ccomem fruta
as), nectarív
voros (comeem néctar das flores),,
in
nsentívoros (comem inse
etos) e sangu
ue (comem hematófagos
h
s). Saem dos
s abrigos ao
o
en
ntardecer e a noite. Se
e estiverem infectados, podem trannsmitir raiva através de
e
m
mordeduras,
independent
i
temente ao seu
s hábito alimentar,
a
poois podem morder
m
ao se
e
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Fau
una

Mosca
Mosquiito
Pombo
o

Pulga

Rato

Taturan
na

Vespa

Ca
aracterísticas
se
entirem acua
ados. Tamb
bém podem carrear age
entes patogêênicos em seu
s
corpo e
fe
ezes.
Trrata-se de an
nimais de há
ábitos diurnos, que se alimentam tantto de pus, fe
ezes, açúcar,,
en
ntre outros. São vetoress mecânicos
s, pois podem carrear aagentes pato
ogênicos em
m
su
uas patas, co
ontaminando
o alimentos ao
a pousarem
m neles.
Dependem da
a água para
a completar seu ciclo evolutivo.
e
Peelo fato das
s fêmeas se
e
nu
utrirem de sa
angue human
enças, por exxemplo, a de
engue.
no, podem trransmitir doe
Alimentam-se preferencia
almente porr grãos e sementes. P
Pode transm
mitir diversass
do
oenças, com
mo a salmon
nela por meio da ingesttão de alimeentos contam
minados porr
fe
ezes e a cripitococose po
or meio da inalação de po
oeira de fezees de pombos.
Como parasita
as causam irrritações na pele e são vetores
v
biológgicos podendo transmitirr
oenças com
mo a peste b
bubônica tra
ansmitida pe
ela pulga doo rato. Alime
entam-se de
e
do
qu
uase todo o tipo de ressíduos orgânicos, com destaque paara as fezes
s de pulgass
ad
dultas.
Animais de hábitos notturnos, que buscam alimentos
a
noo lixo doméstico. São
o
tra
ansmissores
s de doençass graves com
mo a leptosp
pirose, além de causar acidentes porr
m
mordidas.
Sã
ão larvas de
d insetos q
que dão oriigem as bo
orboletas e mariposas. Geralmente
e
en
ncontradas em arvoress frutíferas,, se alimen
ntando dass folhas da
as mesmas..
Apresentam seu
s
corpo co
oberto cerda
as pontiagud
das, as quai s possuem veneno que
e
prrovocam que
eimaduras.
Se
eus ninhos são
s feitos co
om papelão cinza, fabric
cado com fibbras obtidas de madeira
a
de
ecomposta, destaca-se q
que estas fib
bras são mastigadas e m
misturadas com
c
a saliva..
Po
ossuem ferrã
ão e podem causar acide
entes.

Fonte: Ma
anual: “Anima
ais Sinantrópic
cos como Prevvenir”, PMSP, 2000.

No quadro
o 9.1.5-2, apresentado
a
o a seguir, estão elen
ncados os principais animais sin
nantrópicoss
encontrado
os no municcípio de São Paulo, e baseia-se na
n fauna sin
nantrópica eelencada pe
elo CCZ de
e
São Paulo
o, exposto em seu endereço e
eletrônico, no manua
al “Animaiss Sinantróp
picos como
o
prevenir” de 2000 e na “S
Série Educcativa Fauna Sinantrópica”, allém de in
nformaçõess
complementares extra
aídas do en
ndereço ele trônico do Instituto
I
Bio
ológico do E
Estado de São
S Paulo e
de outros ttrabalhos té
écnicos ou científicos.
c
uadro 9.1.5
5-2
Qu
em dos priincipais an
nimais sina
antrópicos que o correm na cidaade de São
o Paulo.
Listage
Família/Orrdem
Muridae
e / Rodentia

Espécie
Rattus no
orvegicus

Nom
me Popular
Ratazana; raato de esgotto

Muridae
e / Rodentia

Rattus ratttus

Rato de telhhado

Muridae
e / Rodentia

Mus muscculus

Camundonggo

Columb
bidae / Colum
mbiformes

Columba livia

Pombo dom
méstico

Blattida
ae / Blattodea
a

Blatella ge
ermanica

Barata-alem
mã; francesinha

Blattida
ae / Blattodea
a

Periplane
eta americana
a

Barata de essgoto

Muscidae / Diptera

Musca do
omestica

Mosca domééstica

Pulicida
ae / Siphona
aptera

Pulex irrita
tans

Pulga

Pulicida
ae / Siphona
aptera

Xenopsyllla cheopis

Pulga de rattos

Pulicida
ae / Siphona
aptera

Ctenocep
phalides sp

Pulga de cãees e gatos

Tungida
ae / Siphona
aptera

Tunga pe
enetrans

Bicho-de-péé

Buthida
ae / Scorpion
nes

Tityus serrrulatus

Escorpião-aamarelo

Buthida
ae / Scorpion
nes

Tityus bah
hiensis

Escorpião-m
marrom

Scytodiiidae / Arana
ae

Loxoscele
es sp.

Aranha-marrrom

Lycosid
dae / Aranae
e

Lycosa sp
p.

Aranha-de-jaardim
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Família/Orrdem
Ctenida
ae / Aranae

Espécie
Phoneutriia sp.

Nom
me Popular
Aranha-armaadeira

Formiciidae / Hymen
noptera

Paratrech
hina longicorn
nis

Formiga-louuca

Formiciidae / Hymen
noptera

Pheidole sspp.

Formiga-cabbeçuda

Formiciidae / Hymen
noptera

Campono
otus spp.

Formiga-carrpinteira

Solenopsiis sp.

Formiga-lava
va-pés

Tapinoma
a melanocep
phalum

Formiga-fanntasma

Scolopend
dra spp.

Lacraia

Lonomia sspp.

Taturana; laagarta-de-fog
go

Megalopyyge spp.

Taturana

Culicida
ae / Diptera

Aedes ae
egypti

Mosquito daa dengue

Culicida
ae / Diptera

Culex sp.

Apidae / Hymenopttera

Apis melliifera

Apidae / Hymenopttera

Diversos g
gêneros

Pernilongo
Abelha-euroopa (ou
africanizadaa)
Abelhas indíígenas (sem
m ferrão)

Apidae / Hymenopttera

Xylocopa violacea

Mamangabaa

Vespida
ae / Hymeno
optera

Euscorpiu
us flaviaudus
s

Marimbondoo

Achatina ffulica

Caramujo affricano

Rhipiceph
halus sanguin
neus

Carrapato-ve
vermelho-do-cão

Amblyomm
ma aureolatu
um

Carrapato-aamarelo-do-c
cão

Amblyomm
ma cajennen
nse

Carrapato-eestrela

Cimex lecctularius

Percevejo-dde-cama

Diversos g
gêneros

Morcegos

A literatura
a é escasssa a respe
eito da oco
orrência e distribuição
o de animaais sinantró
ópicos nass
cidades, in
nclusive no
o município de São Pa
aulo. Porém
m, o Labora
atório de F
Fauna Sinan
ntrópica do
o
Centro de Controle de
e Zoonoses
s (CCZ), mu
uitas vezes por intermédio dos SU
UVISs (Sup
pervisão de
e
Vigilância em Saúde) que se encontram d
descentraliz
zados nas sub-regiõess da cidade
e, recebem
m
nantrópicoss coletados em todo o município para
p
serem identificadoos. Por con
nsequência,,
animais sin
tal entidad
de é a única
a na cidade
e que poten
ncialmente pode conce
entrar inform
mações que serviriam
m
de base para estudos de abund
dância e occorrência de
e animais sinantrópico
s
os no município como
o
um todo. Apesar dissso, até o momento ttais informa
ações não se enconttram dispon
níveis para
a
consulta pública, nem
m foram encontradas em
m trabalhos
s técnicos e acadêmicoos.
Por outro llado, quand
do se trata especificam
mente de ro
oedores sin
nantrópicos,, um importtante grupo
o
de animaiss do ponto de
d vista de saúde públ ica, a questtão se mosttra diferentee.
Em função
o do cresce
ente número
o de reclam
mações da sociedade civil, a resppeito da oco
orrência de
e
e leptospiro
roedores, a
além do aumento da in
ncidência de
ose e conse
ecutivos cassos de óbito
o levaram a
Secretaria Municipal de Saúde por meio d a Coordena
adoria de Vigilância
V
e m Saúde (COVISA) a
criar o Pro
ma objetiva
ograma de Vigilância
V
e Controle d e Roedores
s em 2005. Tal program
a a redução
o
de locais q
que facilitam
m a reprodução e perrmanência desses
d
roed
dores, resuultando na redução
r
de
e
casos de le
eptospirose
e principalm
mente nos po
ontos mais críticos da cidade (MA
ASI, 2009).
Para isso, o programa
a utiliza o Índice de In
nfestação Predial que levanta
l
indíícios de oco
orrência de
e
roedores e
em áreas co
omerciais e residencia
ais, tanto no
o intra com
mo no peridoomicílio. Es
sse método
o
se tornou oficial parra mensura
ação do gra
au de infestação porr roedores (MASI, 2009). Como
o
C
Ma
asi (2009) apontou
a
que
e a taxa de infestação predial porr
resultado, a partir de dados da COVISA,
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roedores n
na a cidade de São Pa
aulo é de 23
3,1%, sendo
o o rato-de--telhado (R . rattus) o roedor
r
maiss
frequente, com taxa de
d infestaçã
ão predial de
e 12,7%.
Especificamente para
a a área abrrangida pela
a subprefeittura da Lap
pa, objeto deeste estudo
o, a taxa de
e
infestação predial de 12,7%, considerada a
abaixo da média
m
do município
m
dee São Paullo, sendo a
taxa de inffestação por ratazana de
d 10,4% e 3,4% a de rato-telhad
do (MASI, 20009).
Cabe aqui destacar que, os locais que conccentram lixo
o e entulho podem ser utilizados como
c
locaiss
para abrigo e reprodu
ução de fauna sinantrrópica, dura
ante visita de
d campo, realizada em
e abril de
e
2013, alguns pontos foram
f
identiificados e e
estão aprese
entados a seguir.
s

Sacos de lixo descarttados direta
amente no cchão,
ponto que p
pode atrair fa
auna sinantró
ópica.

Saco
os de lixo descartados
d
s diretamentte no chão,
ponto que pode atrair
a
fauna ssinantrópica..

Lixo desca
artado diretamente no solo, sem
m ser
acondiciona
ado em saco plástico, pode
p
atrair ffauna
sinantrópica
a em busca de
d alimento.

Entu
ulho descarta
ado diretam
mente no so
olo (rua Dr.
Miranda de Azevedo), o loccal pode utillizado como
abrig
go para fauna
a sinantrópicca.
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Entulho de
escartado diretamente no
n solo (rua
a Dr.
Miranda de
e Azevedo), o local pode utilizado ccomo
abrigo para
a fauna sinan
ntrópica.

Sofá
á abandonad
do em via pública (vie
ela Estevam
Garc
cia), o local pode utilizzado como abrigo para
fauna sinantrópic
ca.
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9.1.6 PATR
RIMÔNIO ARQUEOLÓ
A
ÓGICOS, C
CULTURAIS
S E HISTÓR
RICOS
ONTEXTO ARQUEOLÓ
A
ÓGICO REG
GIONAL
9.1.6.1 CO
A área do empreendim
mento, assiim como o tterritório pe
ertencente ao
a municípioo de São Paulo,
P
sob o
ueologia, da
a etno-histó
ória e da his
stória está inserido no contexto de
e ocupação
o
ponto de vvista da arqu
da bacia h
hidrográfica do Alto Tie
etê e cabecceiras. Essa porção da bacia hiddrográfica do rio Tietê,,
não diferente das outras que ab
barcam essse importan
nte rio paulista, se revvela bastan
nte profícua
a
para a oco
orrência de vestígios humanos pre
etéritos, haja vista os inúmeros aachados arq
queológicoss
até hoje identificados dentro de seus
s
limitess territoriais.
uito pouco conhecida
c
do
d ponto dee vista arqu
ueológico, o
Embora a bacia do Alto Tietê seja ainda mu
Quadro 9.1
1.6.1-1 apre
esenta uma
a síntese do
o contexto de
d ocupação humana dda região, através
a
doss
sítios arqueológicos id
dentificados
s, que abran
nge desde o período pré-histórico
p
o até o colonial.
Qu
uadro 9.1.6..1-1
Sítios
s arqueoló
ógicos conh
hecidos na
a bacia hidrográfica do
d Alto Tiettê e Cabeceiras.
Município
Baruerii
Carapicuííba

Cajamarr

Itapevi

Mogi das Crruzes

Osasco
o

São Paullo

Nome do sítio
Aldeia de Baru
A
ueri
Alde
eia de Carapic
cuíba
Flamboyant
Fazenda Velh
ha
Juqueri
Cajamar 1
Cajamar 2
Cajamar 3

Tipolog
gia
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Lítico
Lítico
Histórico

Ambuitá 1

Co
olonial / Histórrico

Ambuitá 2

Pré-colonial

Ambuitá 3

Co
olonial / Histórrico

Lago do Parqu
L
ue
Santa Rita
Santo Alberto
o
São José
Cape
ela de Aparec
cidinha
Taboão
F
Fazenda
Veloso
Q
Quartel
e vila de
d
Quitaúna
Aná
ália Franco/ Capão
Beco do Pinto
Capela de São Mig
guel
Casa do Tatuapé
Casa 1 – Pátio do
Colég
gio
Casa de Ferroviário
o
Fábricca Petibon
Jarag
guá I
Jarag
guá II
Minerração Jaraguá
á
Morrin
nhos
Morum
mbi
Olaria
a II
Parqu
ue da Luz
Sítio Mirim
M
Sítio São
S Miguel 1

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

Fonte
Scatamacchia
S
& Franchi, 20
001/2002.
Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.
Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.
Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.
A Lasca A
Arqueologia, 2008.
A Lasca A
Arqueologia, 2009.
A Lasca A
Arqueologia, 2009.
A Lasca A
Arqueologia, 2009.
brahn-Gonzáleez & Bava De
e Camargo,
Rob
2004.
Rob
brahn-Gonzáleez & Bava De
e Camargo,
2004.
brahn-Gonzáleez & Bava De
e Camargo,
Rob
2004.
CNSA / IPHAN, 2007
7.
CNSA / IPHAN, 2007
7.
CNSA / IPHAN, 2007
7.
CNSA / IPHAN, 2007
7.
N
NAUBC.
N
NAUBC.
Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.

Histórico

Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.

Histórico
Histórico
Colo
onial / Históric
co
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Pré -colonial cerâmico
Pré -colonial lítico
o
Histórico
Histórico
Pré -colonial lítico
o
Pré -colonial cerâmico
Histórico
Histórico
Colo
onial / Históric
co

Robrahn-Gonz
R
zález & Zanettini, 2003.
CNSA / IPHA
AN, 2007.
Juliani et alli ., 2007.
CNSA / IPHA
AN, 2007.
CNSA / IPHA
AN, 2007.
A Lasca Arquueologia / CPTM, 2008.
Abreu e Souuza, 2010.
Robrahn-Goonzález & Zane
ettini, 2003.
Robrahn-Goonzález & Zane
ettini, 2003.
Robrahn-Goonzález & Zane
ettini, 2003.
CNSA / IPHA
AN, 2007.
A Lasca Arquueologia / CPTM, 2008.
Robrahn-Goonzález & Zane
ettini, 2003.
DPH / SCMS
SP.
CNSA / IPHA
AN, 2007.
A Lasca Arquueologia / CPTM, 2008.

Muito emb
bora nunca tenha sido implantado
o um progra
ama de lev
vantamento sistemático
o de cunho
o
acadêmico
o para essa
a bacia hidrográfica, o
os achados
s arqueológ
gicos fortuittos, principa
almente oss
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associadoss às popula
ações ceram
mistas de trradição Tup
piguarani, tê
êm sido reggistrados de
esde o finall
do século X
XIX em alguns bairros
s da cidade de São Pau
ulo como a Mooca, o B
Brás, a Luz, o Brooklin
n
e Anhangu
uera (ARAÚ
ÚJO, 1995; JULIANI,
J
19
996; PEREIRA JR., 19
964 e SANT
T’ANNA, 194
44).
Não obstante, mesmo
o que nas últimas déccadas a implantação de
d inúmeross trabalhos
s realizadoss
em função
o das nece
essidades de
d estudoss de licenc
ciamentos ambientais
a
de empree
endimentoss
modificado
ores de me
eio físico, a bacia do Alto Tietê ainda conttinua muitoo pouco con
nhecida do
o
ponto de vvista arqueo
ológico pré-c
colonial.
A despeito
o de existire
em informaç
ções relativa
as a uma ponta de flec
cha de pedrra lascada encontrada
a
no bairro d
da Luz, o primeiro
p
sítio
o pré-colon
nial reconhe
ecido para a região meetropolitana
a foi o Sítio
o
Lítico de M
Morumbi, lo
ocalizado em
m 1967 no bairro do mesmo nome, no mu nicípio de São Paulo..
Tratava-se
e de um sítio-oficina de extraçã
ão de maté
éria prima para arteffatos líticos
s lascados,,
associado às populaçções de ca
açadores-co
oletores (JU
ULIANI, 199
96). Estes ssão os ves
stígios maiss
antigos da atual regiã
ão metropolitana de Sã
ão Paulo, re
emanescenttes de cercaa de 7.000 anos atrás,,
associadoss a grupos detentores
s de uma in
ndústria lític
ca que inclu
uía, entre ooutros artefa
atos, essass
pontas de projétil.
Nos estudos arqueoló
ógicos realizados no ttrecho oestte do Rodoanel Metroppolitano Má
ário Covas,,
na região d
do Pico do Jaraguá, fo
oram localizzados mais
s três sítios arqueológiicos pré-coloniais com
m
vestígios ccerâmicos de uma ald
deia indíge
ena de Trad
dição Itararré (atribuídda aos ance
estrais doss
índios Kain
ngáng) e ve
estígios lítico
os lascadoss com filiaçã
ão não definida.
Num perío
odo um pou
uco mais re
ecente, tam
mbém em função de trabalhos
t
e m âmbito de
d contrato
o
para licencciamento am
mbiental, alguns novoss sítios arqu
ueológicos foram desccobertos e submetidos
s
s
a procedim
mentos de resgate.
r
Co
omo exemp
plo se pode
e tomar o complexo arrqueológico
o localizado
o
no interior da propried
dade adquirida pela e mpresa Eurofarma, município de Barueri, no
o km 35 da
a
Castelo Bran
nco, cujos trrabalhos forram bastante repercutiidos.
Rodovia C
Referência
as sobre essse complex
xo constam
m de artigo publicado na
n Folha daa S. Paulo, datado de
e
12 de Jane
eiro de 2004, onde é mencionada
m
a a presenç
ça de um “ra
aro mosaicoo arqueológ
gico de boa
a
parte das culturas que
q
se sucederam n
na região da Grande
e São Pauulo...“ enco
ontrada porr
pesquisado
ores num terreno
t
que
e deve abrig
gar, em bre
eve, uma fá
ábrica de reemédios. Os
O vestígioss
vão de ferramentas de
d pedra e fogueiras ccom centenas de anos
s à cerâmicca produzida
a por tupis,,
bandeiranttes e até caboclos do século 19 . “Os cinco
o sítios5 de onde vêm os achado
os estão no
o
município de Itapevii (43 quilômetros a o
oeste de São
S
Paulo)) e podem
m trazer co
ontribuiçõess
es para enttender o cotidiano
c
do
o ciclo ban
ndeirante...”” (Notícia vveiculada no
n caderno
o
importante
Ciências do jornal Follha de São Paulo).
Nesse em
mpreendime
ento situad
do no mu
unicípio de
e Itapevi, foram loccalizados três sítioss
arqueológicos, sendo
o que o sitio Ambuitá
á 2 (datad
do em 560 anos A.P .) está rela
acionado à
ocupação indígena antes
a
da ch
hegada do elemento europeu e africano aao Brasil (R
ROBRAHN-GONZÁLE
EZ & BAVA
A DE CAM
MARGO, 20
004: 131), enquanto os sítios A
Ambuitá 1 e 3 estão
o
associadoss a ocupaçõ
ões em perríodos colon
niais e pós--coloniais. Vale
V
destaccar que o sittio Ambuitá
á
3 pertence
eu a um co
ontexto cron
nológico ma
ais recuado
o, apresenta
ando fragm
mentos cerâ
âmicos com
m
forte influe
encia da Tra
adição Tupig
guarani e a
algumas faia
anças portuguesas. Addemais, ess
se sítio esta
a
relacionado aos dom
mínios de um
ma grande propriedad
de rural, o solar São JJoão, o qual tem sua
a
datação girando em torno
t
de 1720-1730 (R
ROBRAHN-GONZÁLEZ
Z & BAVA D
DE CAMAR
RGO, 2004::
126).

Como resultaddo das análises laboratoriais
l
concluíra-se que o m
material resgatad
do pertencia a trê
ês ocupações disstintas e não a cinco
c
sítios comoo
se havia aventaado num primeiroo momento.
5
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Demais síttios arqueo
ológicos rec
conhecidos para a bac
cia do Alto Tietê e Caabeceiras apresentam
a
m
materiais cculturais históricos as
ssociados à
às ocupações existenttes a partirr do início do período
o
colonial até
é o final do século XIX
X (JULIANI, 1996).
Em São Paulo, já fora
am pesquis
sados algun
ns sítios de ocupação colonial, tannto rural (S
Sítios Mirim,,
Morrinhos,, Casa do Tatuapé, Casa do G
Grito e Ca
asa do Itaim
m-Bibi) com
mo urbana (Casa da
a
Marquesa e Casa nº. 1) (JULIAN
NI, 1996). O
Os vasilham
mes cerâmic
cos resgataados nesses
s sítios, porr
exemplo, apresentam
m uma div
versidade d
de estilos decorativos
s comuns nos sítios
s históricoss
coloniais cconhecidos no Brasil, como
c
o pad
drão inciso, o inciso em
m barra, o eescovado e o pintado,,
sendo com
mum, ainda, a presença
a de apênd ices (vide Figura
F
9.1.6.1-1).

Figura 9.1.6
6.1-1: Cerâm
micas histórricas proven
nientes de pesquisas
p
arqueológicaas nas casas
s rurais
paulistas d
de São Paulo
o (Acervo Setor de Arq ueologia PM
MSP/SMC/DPH).

No centro histórico de São Paulo também foram pesq
quisadas árreas de desscarte (antiigos lixões))
relacionadas ao século XIX. O monitoramen
m
nto arqueológico das obras
o
de reevitalização do Vale do
o
Anhangaba
aú, no início da décad
da de 1990
0, e posteriormente, da avenida Senador Queiroz,
Q
porr
exemplo, p
possibilitou o resgate de quantid
dades consiideráveis de
e materiaiss associado
os a tralhass
domésticass, notadam
mente louça
as europeia
as e garra
afas e frascos de viddro, utilizad
dos para o
armazenam
mento e com
mercialização de bebid
das e medic
camentos.
o do licenciamento am
mbiental dass obras do trecho sul do Rodoannel foram descobertos
d
s
Em função
novos sítio
os históricoss. Em algun
ns desses ssítios, entre
e 2006 e 20
007, a equippe do profe
essor Paulo
o
De Blasis realizou escavações onde
o
foram localizados
s vestígios cerâmicos,
c
telhas e louças, cujoss
os foram da
atados do século
s
XVIII .
mais antigo
Mais recen
ntemente, no
n centro da
d cidade d
de São Pau
ulo, na região conheciida como cracolândia,
c
,
numa quadra de 7 mil
m metros quadrados , delimitada
a pelas rua
as dos Tim
mbiras, dos Andradas,,
Aurora e G
General Cou
uto de Magalhães, fora
am encontrrados mais de 2 mil fraagmentos de
d vestígioss
arqueológicos enterra
ados, entre pratos, xíccaras, moringas, vasos, potes e até penico
os, além de
e
muitos outros objetos, feitos de materiais
m
co
omo porcela
ana, cerâmica, louça e vidro.
Sobre os aldeamento
os paulistas
s, considerradas peculliaridades (PETRONE
(
E, 1995), os
s seguintess
m contextos bastante semelhanttes: Escada
a (Guararem
ma), Barueeri (acima), Pinheiro e
apresentam
São Migue
el (São Paulo), Carap
picuíba e o utros. Com
m exceção do aldeameento de Pinheiros, oss
mento da Escada de
demais sã
ão sítios arrqueológico
os conhecid
dos, carece
endo apena
as o aldeam
e
estudos sistemáticos. Ainda seg
gundo o me
esmo autorr, esses po
ossuem relaação intríns
seca com a
colonizaçã
ão do territó
ório paulista
a, onde os “nativos” em
e processo
o de “civilizzação”, eram reunidoss
em um me
esmo territó
ório sobre a administra
ação de ord
dens religios
sas, princippalmente jes
suíticas, ou
u
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mesmo po
or leigos a partir
p
do sé
éculo XVII, a
após a nom
meação de administraddores pela Câmara de
e
São Paulo.
Apesar de
e oficialmen
nte não ser permitida a escraviza
ação de ind
dígenas, a rrequisição de mão de
e
obra indíge
ena para trrabalhos em
m esfera pú
ública, ou mesmo
m
a contratação por particu
ulares junto
o
aos admin
nistradores de seus ín
ndios tutela
ados, config
gurou-se em
m prática rrecorrente, não sendo
o
incomum o estabelecimento dos aldea
amentos próximos a grandes propriedad
des rurais,,
principalme
ente no casso dos aldeamentos re
eligiosos. Ta
ambém se estabelece
e
como critérrios para oss
aldeamenttos dois fattores funcio
onais: A ne
ecessidade de defesa dos Camppos de São
o Paulo de
e
Piratininga
a frente a grupos indíg
genas “não civilizados”” e as áreas
s corresponndentes a aldeias
a
pré-existentes,, tendo em vista o aprroveitamentto de trilhas
s e vias já conhecidass pelos não
o europeus,,
muito utilizzadas pela atividade
a
ba
andeirista.
Pesquisas desenvolvvidas no aldeamento indígena de
d Barueri (SCATAMA
ACCHIA & FRANCHI,,
2001), por exemplo, trouxeram à luz novos conhecimentos sobre os indígenaas ocupante
es da bacia
a
do alto Tie
etê quando do contato
o com o eurropeu. A Aldeia de Ba
arueri, originnalmente oc
cupada porr
aldeamento
indígenas tupi e ond
de foi insta
alado um a
o de cateq
quese por jjesuítas po
ortugueses,,
correspond
de a um síttio arqueoló
ógico situad
do e implanttado em alto terraço à margem direita do rio
o
Tietê, num
ma posição geográfica
g
peculiar,
p
já no limite do
o trecho nav
vegável do alto Tietê.
Caracteriza
a-se como
o um sítio arqueológ
gico multico
omponencia
al, apresenntando edificação de
e
relevância arquitetônica e cotas
s arqueológ
gicas negattivas preservadas. O material arrqueológico
o
coletado d
durante as escavaçõe
es deste s ítio está so
ob a guard
da do Musseu de Arq
queologia e
Etnologia da Univerrsidade de São Pau lo. Contudo uma pe
equena col eção deste
e material,,
ada por fragmentos cerâmicos de influê
ência tupi e colonial brasileira,, materiaiss
representa
construtivo
os e materiial ósseo, pode
p
ser vvisitada no Museu Mu
unicipal de Barueri (vide Figurass
9.1.6.1-2 e 9.1.6.1-3)..

Figuras 9.1
1.6.1-2 e 9.1.6.1-3: “Cerrâmica indíg
gena com de
ecoração piintada perteencente à tra
adição tupi-guarani. O
Os fragmentos da esq
querda são de pequenas tigelas
s e o da d
direta corre
esponde ao
o
fragmento de um vaso
o grande, normalmente
n
e utilizado para
p
a fabriicação de b
bebidas e muitas
m
vezes
s
(
CCHIA & FR
RANCHI, 200
04).
reutilizado como urna funerária” (SCATAMAC

A mesma instituição também
t
gu
uarda docum
mentação re
eferente a artigos pubblicados em
m periódicoss
e fazem re
eferência aos
a
trabalh
hos arqueo
ológicos ali desenvollvidos. Com
mo o sítio
o
locais que
arqueológico, localiza
ado à rua Nossa Senho
ora da Esca
ada, no bairro da Aldeeia de Barueri, do quall
é possível visualizar a estratigra
afia arqueo
ológica nas trincheiras abertas duurante as escavações
e
s
a externa da
a capela (v ide Figuras 9.1.6.1-4 e 9.1.6.1-5)..
arqueológicas na área
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Figuras 9.1.6.1-4 e 9.1.6.1-5:
9
Im
mplantação do sítio arqueológic
a
o do Aldeeamento de
e Barueri e
intervenções arqueoló
ógicas realizadas (SCA
ATAMACCH
HIA & FRAN
NCHI, 2004)) e Sítio arrqueológico
o
Aldeia de B
Barueri (área
a externa), situação
s
àé
época.

Em 2003, na região dos bairro
os Água Brranca/ Vila Romana, uma
u
visita de técnicos do DPH//
PMSP em
m um terren
no pertence
ente à antig
ga Fábrica de Louças
s Santa Caatharina, associada àss
Industrias Reunidas Francisco
F
Matarazzo
M
calizou algu
uns fragmenntos de lou
uça branca,,
(IRFM), loc
levando a geração de
e um docum
mento exarrado pela arqueóloga Lúcia de Jeesus Cardo
oso Oliveira
a
Juliani, o q
qual, cadasstrava o loc
cal como um
m sítio arqu
ueológico, sendo
s
este conhecido a partir de
e
então com
mo Sítio Petyybon. Visto que, um em
mpreendimento imobiliário destinaava a ser in
nstalado no
o
terreno em
m questão, um programa de prosspecções e resgate arqueológicoo foi coorde
enado pelo
o
arqueólogo
o Paulo E. Zanettini (a
autorização
o federal de
e pesquisa IPHAN/ MinnC Portaria
a nº 151 de
e
01/08/03), levando em
e conta o uso de mé
étodos geofísicos com emprego dde GPR, lev
vantamento
o
iconográficco e a aberrtura de amplas áreas de escavaç
ções, levan
ndo ao estu do da primeira fábrica
a
de louça p
paulistana, ali instalad
da em 1913
3, até a su
ua desativação nos finnal do anos de 1980,,
quando já não mais se dedicava à indú
ústria deste
e bem de consumo,
c
ssenão à prrodução de
e
ouza, 2010:: 17-18).
gêneros alimentícios (Abreu e So
Outra amo
ostra do valo
or científico
o para o con
nhecimento dos modos
s de vida e das soluçõe
es culturaiss
resultantess do contato entre o catequizado
c
or e o indíge
ena no con
ntexto dos aaldeamento
os paulistass
pode ser o
observada nos
n estudos
s desenvolvvidos por Ju
uliani et allii (2007) no Sítio Arque
eológico do
o
Aldeamentto de São Miguel
M
Paulista, notada
amente na qualidade
q
da
d cerâmicaa utilitária alli produzida
a
(vide Figurra 9.1.6.1-6).
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Figura 9.1.6
6.1-6: Capella de São Miguel, consttrução colon
nial jesuítica
a de 1622, im
mplantado em
e patamarr
de média v
vertente da margem
m
esq
querda do riio Tietê.

Ao final d
de 2008, novas
n
inform
mações refforçaram o conhecim
mento do coontexto da
a ocupação
o
humana do
o bairro de São Miguell Paulista e da região leste paulisttana, com o resgate arrqueológico
o
de achado
os de vestíg
gios materia
ais que rem
metem aos séculos XV
VII ao XIX dda historia paulistana..
Com o de
esenvolvime
ento da cam
mpanha arq
queológica no Sítio São Miguel Paulista 1 (A LASCA
A
ARQUEOL
LOGIA / CPTM,
C
200
08), a equ ipe da A Lasca Arq
queologia, concluiu, através
a
da
a
averiguaçã
ão da ocorrê
ência de arrtefatos de ccerâmica e louças, sem
melhantes ààqueles verrificados no
o
contexto d
de ocupaçã
ão do Sítio Capela de
e São Migu
uel, que o local de deeposição prrimária doss
materiais e
encontrados estava situado nas proximidad
des da Cap
pela, localizzada a cerca de uma
a
centena de metros em
e posição
o mais elevvada em re
elação ao sítio
s
estudaado, de mo
odo que ass
próprias ob
bras de resttauro e revitalização, ta
anto da Capela como do seu entoorno, inclusive a Praça
a
Aleixo Monteiro Mafrra, poderiam
m ter gerad
do parte do
os vestígios
s encontraddos no sítio
o estudado
o
(vide Figurra 9.1.6.1-7).

Figura 9.1.6
6.1-7:Exemp
plos de frag
gmentos de vasilhas cerâmicas do acervo do ssítio São Miguel
Paulista 1 – Extraído de
d A LASCA
A ARQUEOL
LOGIA / CPT
TM (2008).

No mesmo
o trabalho científico, outro
o
sítio a
arqueológic
co também sofreu inteervenções de
d resgate,,
apesar de apresentarr uma crono
ologia basta
ante mais re
ecente, data
ada a partirr das décadas de 1920
0
a 1930, po
orém não menos
m
impo
ortante, no ssalvamento
o arqueológico do Sítioo Casa de Ferroviário,,
foram recu
uperados vestígios
v
materiais
m
qu
ue retratam parte da história daa ferrovia no
n território
o
paulista.
Enquanto isso, no mu
unicípio de Cajamar, e
extremo oe
este da região metropoolitana, a equipe da A
Lasca Arq
queologia ta
ambém esc
cavou no ffinal de 20
008 o sítio arqueológ ico denominado Sítio
o
Juqueri, o qual apre
esentou ve
estígios ma
ateriais dive
ersos, desde depósittos espólios recentess
(entulhos) até fragme
entos cerâmicos que remetem a uma ocu
upação quee pode retroceder ao
o
VII, estando, desse mo
odo, de alg uma forma ligada aos
s períodos das lavras mineráriass
século XV
nos territó
órios circunvizinhos à capital pau
ulista. A análise laboratorial do material coletado
c
no
o
resgate cie
entífico e oss relatórios finais ainda
a estão em curso, de modo
m
que taal afirmação
o ainda não
o
pode ser to
otalmente descrita
d
com
m proprieda de.
Em 2009, com os constantes prroblemas de
e enchente
es comuns aos
a bairross paulistano
os inseridoss
na bacia d
do Alto Tietê
ê é iniciada a Operaçã
ão Urbana Consorciada
C
a Água Braanca correspondente à
área do distrito da Ba
arra Funda, empreend
dimento de responsabilidade de E
Empresa Municipal
M
de
e
Urbanizaçã
ão (EMURB
B) da Prefe
eitura de Sã
ão Paulo, a qual, aten
ndendo as exigências legais que
e
regem a matéria pe
ertinente ao
o licenciam
mento arque
eológico em
m empreenndimentos, contrata a
a Rucirene Miguel para coordena
ar o Diagnóstico do Pa
atrimônio Cuultural, Arqu
ueológico e
arqueóloga
Histórico d
deste empreendimento
o (A Lasca , 2009). O levantamento de cam
mpo teve in
nicio com a
vistoria dos bens tom
mbados ou em
e processso de tombamento na ADA e AID
D, conforme
e perímetro
o
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estabelecid
do, tendo sido
s
identific
cados 12 b
bens tombados ou em processo dde tombam
mento, entre
e
os quais, ccitamos:













draria Santa
a Marina
Vid
Ediifício do Insstituto Rogacionista
Anttiga Fábrica
a de Tubos de Barro.
Imó
óveis da Ru
ua Carlos Vicari (205-2
211).
SESC Pompeia.
unidas Francisco Matarrazzo.
Indústrias Reu
ua Branca
Parrque da Águ
Anttiga Serraria
a Americana
Me
emorial da América
A
Latina.
Parróquia São Geraldo da
as Perdizes .
Fórrum crimina
al Mário Guiimarães.
Via
aduto Generral Olimpio da Silveira (Viaduto Pa
acaembu).

Entre este
es bens ava
aliados, ape
enas os im
móveis da Rua
R
Carlos Vicari (20115-211), as
s Indústriass
Reunidas Francisco Matarazzo
M
e a antiga Serraria Americana,
A
apresentaraam indícios
s de serem
m
passíveis d
de sofrer im
mpacto direto da Opera
ação Urbana
a em suas alocações.
a
alização do Diagnóstic
co do Patrim
mônio Arqu
ueológico da área foi uutilizada a divisão porr
Para a rea
Subsetoress de Intervvenção, constante no Termo de
e Referências do projjeto, o qua
al definiu a
subdivisão
o da área em
m nove Sub
bsetores de
e intervençã
ão específic
ca, conside rados a partir de suass
característticas, tendê
ências e pottencialidade
es micro-reg
gionais, bem como ass interações
s existentess
entre o sistema viário, o sistema de transpo
ortes público
os e distribu
uição dos ussos do solo
o.
ONTEXTO ETNO-HIST
E
TÓRICO RE
EGIONAL
9.1.6.2 CO
Segundo N
Nimuendaju
u (1981), a região de S
São Paulo era
e ocupada, no períoddo colonial, por índioss
das família
as Jê e Tupi-Guarani, representa
adas pelos grupos pre
edominantees, Kayapó e Guarani,,
respectivamente. Reg
gistra-se, ta
ambém, um a ocorrênciia esparsa do grupo T
Tamoyo, na região dass
cabeceirass do rio Mog
gi-Guaçu.
buíam em quatro graandes regiõ
ões, assim
m
Na época colonial, os grupos indígenass se distrib
divididas: a primeira, no território correspo
ondente ao da Capitan
nia de Sãoo Vicente, habitada
h
no
o
século XVI pelos Tup
pi, abrangia a faixa litorrânea do Rio
R de Janeiiro, estendeendo-se até
é a Baixada
a
Santista e parte do interior pau
ulista. A seg
gunda, situada entre o Vale do Paraíba e a serra da
a
Mantiqueirra, teria sua
a ocupação
o por grupo
os de tronc
cos lingüísticos Jê, inccluindo outtros gruposs
além dos Puri, conhecidos com
mo Guayan
ná e Marom
mi. Os Gua
ayaná seriaam os ance
estrais doss
Kaingáng6 e teriam offerecido gra
ande resistê
ência ao av
vanço da la
avoura cafeeeira no oes
ste paulista
a
oeste da ca
apitania, rev
velou a pressença de grupos
g
não-durante o século XIX. A terceira região, a o
tupi de m
menor desta
aque. Para o sul e ssudoeste, os
o Guarani seriam oss grupos dominantes
d
s
(Monteiro, 1984).
Se os tupi são assocciados aque
eles que fa lavam a lín
ngua geral (SAMPAIO,
(
, 1911), conhecida ao
o
longo da ccosta, de no
orte a sul, os tapuia e
eram os qu
ue não compreendiam ou não falavam essa
a
língua. Se
egundo Mo
onteiro (19
984), na a
atual região metropo
olitana de São Paulo
o estavam
m
localizadoss, sobretudo
o, os indíge
enas de fala
a tupi: os ch
hamados Tu
upiniquim.
Em termoss de classifficação ling
guística e e
etnográfica, os Guaian
ná foram poor vezes id
dentificadoss
com os Tu
upiniquim e, por outras, considera dos como tribo
t
de clas
ssificação éétnica e ling
guística não
o
Tupi (prová
áveis ancesstrais dos Kaingáng,
K
de
e família lin
nguística Jê).
6

É importante rressaltar que a denominação
d
Kain
ngáng está assocciada aos índios Coroados de São Paulo (GAGLIAARDI, 1989: 63).
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Os Guaian
ná foram de
escritos com
mo:
“[...] gente
e de pouco ttrabalho, mu
uito molar, não usam enntre si lavourra, vivem de
e
caça
a que matam
m e peixe que
e tomam nos
s rios, e das frutas silvesstres que o mato
m
dá: são
o
gran
ndes flecheiro
os e inimigoss de carne hu
umana.” (MO
ONTEIRO, 19984)

Os Tupiniq
quim, contra
ariamente, “entrosavam
“
m-se as ativ
vidades da caça e pessca com as da lavoura,,
esta realizada com re
ecursos bas
stante rudim
mentares e segundo o sistema daa coivara” (S
SCHADEN,,
1954). Era
am guerreiro
os, sendo a cultura tup
pi associada
a à caça de
e inimigos ppara o sacriffício ritual e
o consumo
o antropofág
gico.
m
são
s
assinala
adas, no que
q
se refe
ere à cultuura materia
al. Os Tupii
Outras differenças marcantes
dormiam e
em redes e os Guayaná
á sobre estteiras no chão. Também o enterraamento dos mortos em
m
igaçabas d
de cerâmica
a, dispostas
s próximas às cabana
as ou em seu interior, distinguia os Tupi de
e
seus vizinh
hos. Suas vasilhas de
e cerâmica eram confe
eccionadas pela técni ca do acorrdelamento,,
apresentan
ndo-se sim
mples ou de
ecoradas ccom motivo
os pintados
s, digitais, ungueais, impressos,,
estriados, roletados, nodulados
n
ou
o incisos. A
As formas e tamanho das vasilhaas variavam
m de acordo
o
com suas ffunções.
Ainda em relação à constante
c
presença
p
do
os indígena
as Tupi-Gua
arani e outrras tribos na
n região, é
uma imporrtante referê
ência o fato
o de que, na
a Capitania de São Vic
cente e no local onde foi fundada
a
a vila de S
São Paulo, no
n século XVI,
X terem s ido registra
adas diferen
ntes formas de organização sociall
e territorial. No caso dos Guaya
aná, estes fficaram con
nhecidos co
omo gruposs nômades “habitantess
das serrass”; e teriam
m como sus
stento a ca
aça e a co
oleta, já os
s Tupiniquim
m eram co
onsideradoss
sedentário
os e detinha
am conhecim
mentos de p
práticas agrrícolas (Mon
nteiro, 19844).
Hoje, pare
ece haver co
onsenso em
m torno do fato de que
e o território
o compreenndido pela maior
m
parte
e
da atual rregião metrropolitana de
d São Pa
aulo era oc
cupado efettivamente ppor tribos Tupiniquim,
T
,
estando oss Guaianá localizados mais a nord
rdeste e os Maromimi ou
o Guarulhoos nos conttrafortes da
a
Mantiqueirra.
No períod
do colonial, a distribu
uição deste
es grupos foi profund
damente m
modificada, tanto pelo
o
extermínio
o dos índios, quanto
o pelos de
os a partiir dos ava
anços doss
eslocamenttos forçado
portuguese
es para o in
nterior.
Freitas (19
911) cita que o arran
njo da distrribuição esp
pacial indíg
gena acimaa descrita, encontrada
a
pelos porttugueses que
q
chegaram às te
erras paulis
stas no início do sééculo XVI, devia serr
relativamente recente
e, conforme se depre
eende de um documento manuuscrito enco
ontrado na
a
biblioteca d
de Évora, de
d autoria atribuída
a
ao
o Padre Jos
sé de Anch
hieta, no quual se menc
ciona terem
m
os tupi se assenhore
eado dos ca
ampos de P
Piratininga depois de bater e reppelir para o interior oss
Guaianá.
De qualque
er modo,
“[...] conviv
vendo, guerrreando ou ev
vitando-se no início do sséculo XVI, estes
e
antigoss
habitantes da re
egião paulista
a acabaram compartilhando uma exxperiência em
m comum: o
o com a civi
vilização euro
opéia. Cada
a grupo reaggiu de mane
eira distinta,,
trágiico encontro
algun
ns se defen
ndendo, outrros se entre
egando, mas
s o resultaddo em longo
o prazo não
o
vario
ou. De todos
s esses povo
os, restam ho
oje apenas vestígios
v
topoonímicos.” (M
MONTEIRO,,
op.ciit.).
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Segundo P
Petrone (19
964), a ocup
pação do P lanalto Pau
ulistano, no século XVII, pelos colo
onizadores,,
foi definida
a pelas condições já aproveitad
das pelo po
ovoamento indígena dda região sudeste
s
do
o
Brasil, para
a o qual estta área exercia função de centro demográfico
d
o:
“A utilizaçã
ão da baixa
ada litorânea
a e das terr
rras do plan
nalto pelo am
meríndio e a definição
o de vias de
e
circulação entre esssas duas áreas,
á
impllicaram em
m um long
go processoo, que lev
vou a uma
a
determinad
da organização do espaço.
e
Oss primeiros
s colonos europeus,
e
ppor sua vez,
v
já não
o
encontrara
am quadross naturais in
ntactos, ma
as parcialm
mente modifficados, aoss quais rea
agiram com
m
novos proccessos, aprroveitando, entretanto, a experiência amerínd
dia”.
Corroboram
m com esssa colocaçã
ão relatos d
de jesuítas que afirma
am que, quuando aqui chegaram,,
encontrara
am muitas aldeias ind
dígenas asssentadas em patamarres próximoos aos grandes eixoss
fluviais. Estes eixos representa
avam, além
m da poss
sibilidade da pesca, aas principa
ais vias de
e
meiros colon
nizadores que, vindoos do litora
al, visavam
m
circulação,, também utilizadas pelos prim
alcançar o local escolhido para im
mplantação
o da Vila de São Paulo.
O desenvo
olvimento da
d coloniza
ação europ
peia afeta os
o contatos
s amigáveiss estabelec
cidos entre
e
portuguese
es e indígenas tupi no
o início do sséculo XVI, em decorrência do aapresamentto para uso
o
como mão
o de obra escrava
e
e da
d prática d
de confiná-llos em alde
eamentos, nos quais podiam serr
contratado
os como serrvos. Isto prrovocou a fu
uga em massa dos Tupi, que se ddirigiram do
o litoral para
a
o alto Tietê
ê e para o alto
a Paraíba
a.
a Companh
hia de Jesuss no planaltto paulistan
no para a innstalação do
o Colégio e
O local esccolhido pela
da Igreja d
do Senhor do Bom Je
esus, em 15
554, visand
do a catequ
uização inddígena, foi um
u sítio na
a
colina loca
alizada na confluência
c
do rio Tam
manduateí com o ribeirão Anhanngabaú (Alm
meida, s/d),,
onde se situava: “[...] o principal assentame
ento tupiniquim na época da cheggada dos eu
uropeus [...]]
o do chefe
e Tibiriçá, ce
ertamente o mais influe
ente líder in
ndígena da região” (MO
ONTEIRO, 1994).
1
(
São
o Paulo de
e Piratining
ga foi o quarto povooamento instalado na
a
Conforme Almeida (1961),
Capitania d
de São Vice
ente. Os prrimeiros fora
am as Vilas
s de São Vicente (15322) e Santos
s (1539), no
o
litoral. O terceiro, o arraial de
e João Ra
amalho, Sa
anto André
é da Bordaa do Campo (1553),,
ou-se como
o importante
e ponto de a
apoio à conquista do planalto (SIM
MÕES Jr., 2005).
2
caracterizo
No início d
da coloniza
ação, no po
ovoado de Santo And
dré, vivia Jo
oão Ramal ho, genro do cacique
e
Tibiriçá, qu
ue dispunha
a de numero
osos aliado
os indígenas
s e dominav
va larga exttensão dos campos de
e
Piratininga
a. Juntamen
nte com seus sócios, dedicava-se ao apres
samento e ccomércio de escravoss
indígenas, negociados e exportados no litorral (SILVA, 1955).
pois, os jesu
uítas fundam
m, nos cam
mpos de Pira
atininga, o Colégio
C
de São Paulo, núcleo em
m
Pouco dep
torno do qu
ual se insta
ala o vilarejo
o, que logo iria se sobrrepor ao de Santo Anddré, que aca
abou sendo
o
desativado
o e seus mo
oradores tra
ansferidos p
para São Paulo
P
de Pirratininga, aoonde se concentraram
m
os povoadores do pla
analto.
As cartas deixadas pelos
p
jesuítas informa
am que ele
es foram co
onvidados pelos indíg
genas a se
e
estabelece
erem junto à sua aldeia
a (ROCHA F
FILHO, 199
92). Nos diz
zeres dessee autor:
“[...] havia um interessse econômic
co por parte dos índios, ppois eles sab
biam que oss
jesuíítas lhes forn
neceriam as ferramentas
s de que eles
s precisavam
m para traballhar a terra e
prod
duzir seus arttefatos [...]”.

Segundo Monteiro (1994), dua
as outras a
aldeias se destacam nos relatoos da época, ambass
chefiadas por irmãos de Tibiriça
a: a de Jeru
ubatuba, chefiada por Caiubi, locaalizada cerca de doze
e
os ao sul de
e Inhapuam
mbuçu, nas proximidades do futuro bairro dee Santo Amaro, e a de
e
quilômetro
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Ururaí, che
efiada por Piquerobi,
P
situada
s
seiss quilômetro
os ao leste de
d Inhapuaambuçu, a qual
q
tornou-se, mais ta
arde, a base
e do aldeam
mento jesuíttico de São Miguel.
O povoam
mento do te
erritório pau
ulista peloss portugues
ses se cons
solidou, efeetivamente, durante o
século XVIII. No enta
anto, o conh
hecimento d
daquela va
asta região, o chamadoo sertão, te
eria início a
r
desde
d
o sécculo XVI. Estas
E
investidas possibbilitaram a abertura
a
do
o
partir das incursões realizadas
interior da colônia atra
avés de três importanttes caminho
os. Um seguia pelo Vaale do Paraííba e serviu
u
de rota da
as expediçõ
ões para Minas
M
Gera is e para o norte e nordeste
n
brrasileiro. Um
m segundo
o
caminho, p
passando por
p Campina
as e Moji M
Mirim, se dirrigia a Mina
as Gerais e Goiás. Ou
utra entrada
a
para interio
or buscava alcançar a região sul , atravessa
ando Soroca
aba e Itapeetininga (ELLIS, 1989)..
O centro d
de converssão desses caminhos era a vila de São Pa
aulo de Pirratininga (1
1554/1560),,
importante
e intermediá
ária na comunicação en
ntre o litoral e o planaltto (vide Fig ura 9.1.6.2--1).
“Se a sittuação geo
ográfica de São Paulo
o de Piratinninga como centro de
e
entro
oncamento de
d rotas de p
penetração para
p
o interio
or influiu na eexpansão sertanista, não
o
menos importante nesse se
entido foi a Serra
S
do Ma
ar. Dificultanddo pela sua aspereza o
o e o litoral,, fez com qu
ue a vila dee Piratininga se voltasse
e
livre trânsito enttre o planalto
ulista ia busc
car o ‘reméddio para sua pobreza’: o
inteirramente parra o sertão, onde o pau
índio
o.·”.(ELLIS, 19
989).

Figura 9.1.6.2-1: Os ca
aminhos pa
ara a interiorrização do sertão
s
paulista a partirr do século XVI e
XVII. Fonte
e: ELLIS, 198
89: 283p.

Os primeirros colonoss na região
o ocuparam
m-se, portan
nto, da esc
cravidão inddígena com
m uma dass
principais atividades econômica
as. Conforrme estudo
os sobre esta época,, os paulis
stas teriam
m
desenvolviido um mercado abas
stecedor de
e índios para os enge
enhos de aççúcar, loca
alizados em
m
e comércio
São Vicen
nte e no Rio
R de Jane
eiro e esse
o de escravos indíge nas também teria se
e
expandido para o No
ordeste, igu
ualmente ab
bastecendo
o seus enge
enhos, quaando fosse reduzida a
oferta de m
mão-de-obra
a de escrav
vos negros. Sua verdad
deira imporrtância com ercial, poré
ém, residiria
a
no uso desstes braços para o trab
balho nas fa
azendas loc
cais. Conforrme explica Monteiro:
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“(...) a prin
ncipal funçã o das exped
dições residiia na reproddução física da força de
e
traba
alho e não, conforme
c
se coloca na hiistoriografia convencionaal, no abaste
ecimento doss
enge
enhos do littoral, emborra alguns cativos
c
tenham realmennte sido enttregues aoss
senh
hores de en
ngenho. Porttanto, ao co
ontrário de outros
o
sistem
mas de aprresamento e
forne
ecimento de mão de obrra – onde o tráfico africa
ano é o exeemplo mais notável
n
-, oss
pauliistas não ex
xerceram o p
papel de inte
ermediários no
n comércio de cativos, sendo antess
tanto
o fornecedorres como co
onsumidores
s da mão de obra que este sistem
ma integrado
o
prod
duzia. (...) A viabilidade desse esqu
uema começ
çou a declinnar com o aumento
a
dass
distâ
âncias, da re
esistência ind
dígena e dos
s custos env
volvidos. O re
resultado des
ste processo
o
foi, inevitavelme
ente, um ve
ertiginoso de
eclínio do re
etorno das viagens. O sertanismo
o
pred
dador, sem dúvida,
d
não cconstituía um
m negócio no
o sentido de que se revestiu o tráfico
o
negrreiro. De qu
ualquer modo
o, descontadas as diferrenças em ttermos de organização,
o
,
cada
a qual teve
e uma impo
ortância fun
ndamental na
n elaboraçãão de uma
a sociedade
e
escra
ravista.” (Mon
nteiro, 1984: 98).

Os índios eram utiliza
ados em pe
equenas lavvouras e também com
mo carregaddores. Devid
do à rápida
a
extinção d
de algumas tribos in
ndígenas a
aumentava o número
o de expeddições cha
amadas de
e
bandeiras, que procu
urava por ca
ativos cada
a vez mais em áreas lo
ongínquas. Neste sentido, novoss
caminhos e povoadoss seriam abertos e fund
dados.
A atividade
e bandeirista de apres
samento fo i extremam
mente favore
ecida pelo ffato de a Vila
V de São
o
Paulo de Piratininga
a se enco
ontrar em posição geográfica
g
extraordinnariamente vantajosa,,
favorecida, segundo Prado
P
Jr. (1
1998), por u
um relevo suave
s
e vale
es largos quue procuram
m o interiorr
do país, além de a re
egião contarr com os ca
aminhos ind
dígenas, que, segundoo Marcílio (1
1973), além
m
de partir em
m todas as direções, in
ndicavam o meio de tra
anspor os obstáculos
o
ttopográficos
s.
os rios eram
m importante
es estradass nessa épo
oca. Segund
do Sampaioo (1978),
Também o
“Descendo
o o rio para
a baixo de S.
S Paulo, toc
cava-se prim
meiro no sítiio de Nossa
a
Senh
hora da Espe
erança com um aldeame
ento fundado
o por Manoeel Preto, e qu
ue veio a serr
depo
ois a capela e povoação
o de Nossa Senhora
S
da Expectação
E
do Ó; deixava-se pouco
o
maiss abaixo, à esquerda, o ssítio de Embo
oaçava, de Afonso
A
Sardiinha, e podia
a-se ir até ass
primeiras lavoura
as de Parnaííba se não preferisse
p
de
esembarcar nno porto de Carapicuíba,
C
,
e
pelo Geribatiba
G
parra ir visitar Pinheiros
P
e mais
m
além Ibiirapuera no mesmo sítio
o
ou entrar
em que
q ora está Santo Amarro”.

Sobre as incursões em
e busca de
d ouro, esstas vinham
m se fazendo, até enttão, pela ca
apitania da
a
Bahia. Porrém, tão log
go foi desc
coberto o ca
aminho porr São Paulo
o, elas segguiam por esta
e
região,,
conferindo
o aos paulisstas a hege
emonia na ocupação do território
o. Este dom
mínio, por outro lado,,
somente sseria ameaççado a partiir de 1700, quando se
e tornou inco
ontrolável o fluxo migrratório para
a
as minas d
de ouro.
A partir do
o final do sé
éculo XVI a zona rurall de São Pa
aulo se este
endeu conssideravelme
ente, sendo
o
que na segunda meta
ade do XVII, os sítioss e fazendas já se este
endiam porr Carapicuíba, Cotia e
Parnaíba ((BRUNO, 19
984).
Nas fazend
das foi con
ntínua a pro
odução de g
gêneros alim
mentícios para
p
abasteecimento da
a cidade de
e
São Paulo. Segundo Mawe, que percorrera os arredore
es de São Paulo
P
em 18809:
“[...] a ferrtilidade da região que circunda São
S
Paulo ppode ser av
valiada pela
a
quan
ntidade de prrodutos com
m os quais, co
omo afirmei, abarrotam o mercado. Há
H quase um
m
sécu
ulo, este terre
eno era rico em ouro, e foi somente quando o eexauriram, pe
ela lavagem,,
que os habitante
es pensaram em dedicar--se à lavoura
a.” (MAWE, 11978).
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O ouro a q
que Mawe fa
az menção era o ouro aluvionar, explorado
e
do
d final do sséculo XVI ao
a início do
o
século XIX
X. Embora modestas, em compa
aração com
m as ricas minas
m
de M
Minas Gerais, Goiás e
Mato Grossso, as lavvras paulisttas tiveram certa exp
pressão na economia colonial pa
aulista, em
m
especial no século XVIII.
X
A loca
alização da
as antigas lavras de ouro
o
no terrritório da atual
a
região
o
ana de São
o Paulo é fornecida por Knechtt (1950), a saber: Sãão Paulo, Santana
S
de
e
metropolita
Parnaíba ((junto ao Ribeirão Itaim
m, na divisa com São Paulo),
P
Caja
amar, Francco da Rocha
a, Caieiras,,
Guarulhos e Suzano.
O primeiro
o marco imp
portante da
a região é cconhecido como
c
“ciclo
o do açúcarr paulista”, que vai do
o
século XVIII até a prim
meira meta
ade do sécu
ulo XIX. O aumento
a
da
a demanda por açúcarr na Europa
a
e a desorg
ganização da
d produção
o nas colôniias francesa
as na última
a metade d o século XV
VIII criaram
m
condições externas fa
avoráveis pa
ara a exporrtação. No início do século XIX, a exportação
o de açúcarr
já era a atividade mais importantte da econo
omia paulistta.
A exploraçção açucarreira promo
oveu o povvoamento da
d região, a criação e o crescimento doss
núcleos urrbanos, além
m de concorrer para a diversificaç
ção do siste
ema viário.
Essa ativid
dade lanço
ou as bases
s de uma estrutura agrária
a
que viria a suustentar porr um longo
o
período a produção de
d café. O auge da prrodução de açúcar na província dde São Pau
ulo ocorreu
u
por volta d
de 1850; a partir daí, a produção
o e a exportação de café
c
tomariaam o lugarr do açúcarr
como princcipal ativida
ade econôm
mica (CARM
MO, 2001).
Durante a primeira metade
m
do século XIX
X, a lavoura
a cafeeira foi
f sustentaada pela mão-de-obra
m
a
escrava. C
Com a presssão inglesa e a segund
da Revolução Industria
al7, entretannto, não cab
bia mais na
a
economia mundial um
ma produçã
ão baseada
a em relaç
ções escrav
vistas. Nestte sentido, as leis de
e
proibições do tráfico negreiro e as pressõ
ões internas e externa
as ocasionaaram uma ruptura no
o
sistema po
olítico e eco
onômico do
o país. Em 1888, foi abolido
a
o tra
abalho escrravo e um ano depoiss
seria proclamada a República no
o Brasil.
A produção
o de café sofreria outra influência
a, adaptando-se a nova
a realidade com a contratação de
e
imigrantes. O grande
e obstáculo
o da produ ção cafeeira, entretan
nto, era seeu transporrte para oss
portos de e
exportação. A saída en
ncontrada p
pelo govern
no e investid
dores foi a aampliação das
d vias de
e
acesso entre o interio
or e o litoral, através d
da criação de
d uma malha ferroviá ria. A prolifferação doss
trilhos foi a
altamente significativa no período..
Muitas dass fábricas que
q surgiram
m em São P
Paulo no fin
nal do século XIX esbooçaram a fo
ormação de
e
alguns bairros fabris, como é o caso do bairro Águ
ua Branca, que de loocal rural, embora de
e
ocupação antiga, foi transformad
t
do nas prime
eiras décad
das do sécu
ulo XX.
Nas palavrras de Wasshington Luís8 (in: AZE
EVEDO, 195
58), até o primeiro quaartel do séc
culo XVIII, a
cidade de São Paulo, “ocupava a área con
ntida pelo co
olégio dos Jesuítas, ppelos convento de São
o
Bento, Sã
ão Franciscco e Carmo
o; além de
essa área, as casas iam rareanndo, já apa
areciam ass
chácaras, os sítios, ass fazendas””.
Essa situa
ação perdura até o úlltimo quarte
el daquele século, qu
uando ocorr
rre o desen
nvolvimento
o
econômico
o do planaltto paulista em decorrê
ência da ex
xpansão do
o café, da m
multiplicaçã
ão das viass
férreas e da entrada
a do imigra
ante europ eu, sobretu
udo o italia
ano (o receenseamento de 1890
0
demonstra
a a duplicação da popu
ulação em vvinte anos).

Algumas correentes historiográfficas denominaraam como primeirra Revolução Ind
dustrial as mudan
nças ocorridas na produção ingleesa em 1750 e o
surgimento da mentalidade cappitalista. A Segu
unda Revolução Industrial em 1850 corresponde
eria à fase de cconsolidação do capitalismo e o
aumento da utiliização de máquinnas na produção
o.
7

8

Capitania de S
São Paulo. 2ª ediição, Cia Editora Nacional, 1938, p.25-26.
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A cidade passa a se
e expandir e surgem inúmeros bairros. O bairro Águua Branca, entretanto,,
continua issolado, considerado su
ubúrbio da ccapital paullista, para, nas primeirras décadas
s do século
o
XX, ganha
ar status de bairro perifférico (AZEV
VEDO, op. cit.).
As figuras a seguir, coletadas em
m AZEVED O (op. cit.),, ilustram a expansão dda cidade nesse
n
curto
o
e tempo.
período de

Figura 9.1.6.2-2: São Paulo em 1890 (Map
pa reproduz
zido da “Gé
éographie U
Universelle”
” de Élisée
e
Reclus).
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Figura 9.1.6.2-3: Lim
mites da cidade
c
de São Paulo
o em 1945, comparad
dos com os
o de 1890
0
(quadricula
ado) e 1874 (em preto).

Figura 9.1.6
6.2-4: Os su
ubúrbios de
e São Paulo , em 1945.
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9.1.6.3 CO
ONTEXTO HISTÓRICO
H
O E OCUPA
AÇÃO DA ÁREA
Á
(AID))9
A Barra Fu
unda é um distrito trad
dicional da região oestte do munic
cípio de Sãão Paulo, co
om 5,6 km²²
de superfíície, subord
dinado à subprefeitura
a da Lapa. Apesar da pequenaa superfície
e, o distrito
o
possui em seu territórrio o Termin
nal Barra Fu
unda, o Mem
morial da América
A
Latiina, o Estád
dio Palestra
a
encente ao
o clube de futebol Pa
almeiras, os
s Centros de
d Treinam
mento (CT) do mesmo
o
Itália, perte
Palmeiras e do São Paulo
P
F.C. e os estúdio
os da Rede Record de Televisão.
Situado em
m uma área
a de várzea ao sul do rrio Tietê, co
ortada desde
e o século X
XIX por dua
as ferroviass
(Santos-Ju
undiaí e Sorocabana)), foi duran
nte muitos anos uma
a região dde vocação
o industrial..
Atualmente
e se tornou uma zon
na de clas se média e pequeno
os escritórioos. Em seu limite se
e
encontram
m o Parque Fernando Costa
C
(Parq
que da Águ
ua Branca) e o termin al rodoviáriio da Barra
a
Funda, que
e funciona junto
j
com a estação te
erminal da Linha
L
3 (verrmelha) do M
Metrô de Sã
ão Paulo.
Foi retratad
da na obra de Alcântara Machado
o "Brás, Bexiga e Barrra Funda", qque aborda o cotidiano
o
das classe
es proletária
as da cidade
e de São Pa
aulo na prim
meira metad
de do sécul o XX.
Por volta de 1850, a região qu
ue correspo
onde atualm
mente à Ba
arra Funda fazia parte
e da antiga
a
Fazenda Ig
guape, prop
priedade de
e Antônio d a Silva Pra
ado, mais co
onhecido coomo Barão de Iguape..
Essa fazen
nda depois de loteada deu origem
m a várias chácaras,
c
entre elas a Chácara do
o Carvalho,,
pertencentte ao Conse
elheiro Antô
ônio Prado, neto do Ba
arão de Igua
ape, e que mais tarde se tornaria
a
prefeito da
a cidade de São Paulo..
A importân
ncia da fam
mília e a grandiosidad
g
de dessas terras pod
dem ser exxpressas pe
elo fato do
o
Conselheirro Prado ter contratado
o Luigi Pucci, responsá
ável pelo pro
ojeto do Muuseu do Ipirranga, para
a
projetar a ccasa sede da
d chácara..
Anos depo
ois, a cháccara també
ém foi lotea
ada e sua Casa Sede
e foi adquiirida pelo Instituto
I
de
e
Educação Bonni Consilii (que ainda situa-s e no local).. As outras áreas loteaadas deram
m origem ao
o
distrito da Barra Fund
da e a parte dos atuais distritos da
a Casa Verd
de e Fregueesia do Ó.
Logo apóss o loteam
mento da área, os p
primeiros a povoarem
m a regiãoo foram os
s italianos..
Trabalhava
am em serrrarias e ofic
cinas mecâ
ânicas, princ
cipalmente para atendderem a população do
o
elitizado b
bairro vizinh
ho dos Cam
mpos Elísio
os. Muitos também tra
abalharam na ferrovia
a que seria
a
inaugurada
a no final de
este século.
O desenvo
olvimento maior
m
da re
egião ocorrreu após a inauguraç
ção da Estaação Barra
a Funda da
a
Estrada de
e Ferro So
orocabana, em 1875, funcionand
do como es
scoamento da produçã
ão de café
é
paulista e também co
omo armazé
ém dos prod
dutos que eram
e
transp
portados doo porto de Santos
S
para
a
o interior.
Isso incen
ntivou o aum
mento popu
ulacional e a ocupaçã
ão da regiã
ão e de seeus arredorres, que se
e
intensificou
u com a criação,
c
em
m 1892, da
a São Paulo Railway inaugurad a próxima à Estrada
a
Sorocaban
na, justamente onde se
e encontra a
atualmente o Viaduto da
d Avenida Pacaembu
u.
O crescimento demog
gráfico na região
r
prop
porcionado pela ferrovia fez com que essa passasse
p
a
transportarr, a partir de
e 1920, não
o apenas ca
argas, mas também pa
assageiros.. A partir do
o século XX
X
a populaçã
ão negra co
omeçou a povoar
p
a reg
gião, alterando a característica esssencialme
ente italiana
a
da Barra F
Funda.
o bonde eléttrico de São
o Paulo foi lançado em
m 7 de Maio
o de 1902, lligando a Barra
B
Funda
a
O primeiro
ao Largo S
São Bento. Neste trajeto, passava
a através da
as ruas Barrra Funda, B
Brigadeiro Galvão,
G
até
é
seu ponto final, na rua
a Anhangue
era.

9

Fonte: http://pt.wikipedia.org/w
wiki/Barra_Funda_
_(distrito_de_Sãoo _Paulo).
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Esse dese
envolvimen
nto comerc
cial do bai rro, aliado à grande
e facilidadee no trans
sporte e à
proximidad
de dos elitizzados bairrro de Higie nópolis e Campos
C
Elíísios, fez coom que parte da elite
e
paulista da
a indústria e do café se
e instalasse
e nessa região ao sul do
d bairro, enntre a linha férrea e ass
margens d
do rio Tietê
ê. Outro fator que cola
aborou para o desenv
volvimento da Barra Funda
F
foi a
proximidad
de com o Parque Indus
strial das "I ndústrias Reunidas
R
Frrancisco Maatarazzo", in
nstalado no
o
bairro da Á
Água Branca
a, em 1920.
As Indústrias Matarazzzo empreg
gavam boa parte da po
opulação da
a região, asssim como em grande
e
parte da cidade e fora
am a base do conhec ido "Império
o Matarazzo", que foi se enfraquecendo até
é
se extinguir na década de 80.
olvimento da
d região sofreu um forte abalo com a crise
c
de 19929, que resultou
r
no
o
O desenvo
fechamentto de indússtrias e des
slocamento
o da elite dessa
d
regiã
ão, abandonnando seus
s casarõess
(alguns se
e tornaram
m cortiços mais
m
adian
nte). Restou basicamente a inddústria arte
esanal com
m
oficinas, m
marcenarias, serraria ou
u indústriass alimentícia
as e têxteis de pequenoo porte.
Apesar da
as aparente
es dificuldades, foi ne
esta época que a Barra Funda viveu uma
a época de
e
grande ma
anifestação cultural. O bairro exxpôs para o país gran
ndes paulisttanos como
o Mário de
e
Andrade, q
que nasceu
u e viveu no
o bairro, que
e conserva até hoje su
ua antiga reesidência. Em
E 1917 foii
inaugurado
o o Teatro São Pedro
o. Três ano
os depois, o Palestra Itália
I
de Sãão Paulo co
omprou um
m
terreno em
m que foi construído o Estádio
E
Pal estra Itália, pertencentte ao clube que em 1942 mudaria
a
seu nome para Socied
dade Esporrtiva Palmeiiras.
A Barra Fu
unda també
ém foi palco
o da criação
o do mais an
ntigo cordão
o de carnavval da cidad
de: o Grupo
o
Carnavalessco Barra Funda.
F
A partir
p
desse grupo foi formada,
f
mais
m
adiantee, a Escola
a de samba
a
Vai-Vai, um
ma das mais tradiciona
ais da cidad
de, instalad
da no antigo
o bairro do Bexiga (ho
oje parte do
o
distrito da Bela Vista
a). O Grupo
o mudaria sseu nome nos anos seguintes
s
e finalmente
e, mudou o
nome em 1
1953 para o atual Cam
misa Verde e Branco e mantém su
ua sede no ddistrito.
A partir da
a década de
e 1970 começou a mig
gração nordestina para
a a região e a atividade
e industrial,,
anteriorme
ente um doss grandes pontos
p
fortess da Barra Funda, diminuiu sensivvelmente.
Essa situa
ação começçou a mud
dar apenas no final da
d década seguinte, ccom a con
nstrução do
o
Terminal Intermodal Barra Fund
da, um doss maiores do
d país e com import
rtância sem
melhante ao
o
Terminal T
Tietê, pois reunia todo
os os tiposs de transporte coletiv
vo existentees na capittal paulista::
metrô (com
m a inaugurração da es
stação term
minal da linh
ha 3 - Barra Funda), treens das anttigas linhass
Sorocaban
na e Santo
os-Jundiaí, além de ônibus pa
ara viagens
s municipaais, intermu
unicipais e
internacion
nais. Neste
e mesmo ano (1989) foi concluíída a consttrução do M
Memorial da
d América
a
Latina, um
m grande re
eduto culturral inaugura
ado sobre o antigo La
argo da Bannana e projjetado pelo
o
arquiteto O
Oscar Nieme
eyer.
m novo desenvolvimen
nto ao bairrro, com a revitalização
r
o de imóve
eis antigos,,
Tais obrass trouxeram
novos esta
abelecimen
ntos comerc
ciais e incl usive a ins
stalação do
os estúdioss da Rede Record de
e
televisão, a mais antiiga do país
s em ativida
ade, em 1995. O distrito possui taambém des
sde 1973 o
Playcenterr, maior parrque de dive
ersões da ccidade.
VOLUÇÃO URBANA
U
DO
D BAIRRO
O ÁGUA BR
RANCA
9.1.6.4 EV
minhos indíígenas
Pelos cam
Estudos arrqueológico
os indicam que,
q
antes d
da chegada
a dos europ
peus, a atuaal região pa
aulistana foii
intensamente ocupad
da por diverrsos gruposs indígenas
s, sendo um
m importantee local de confluência
c
a
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de caminh
hos. Haveria assim, um intrincad
do sistema de trilhas interligandoo aldeias, levando
l
ao
o
litoral e ao planalto.10
O século X
XVI foi marccado pela ch
hegada doss portugues
ses. Em 155
54, a Comp anhia de Je
esus iniciou
u
a catequizzação dos indígenas no
n planalto de Piratinin
nga, fundan
ndo o Coléggio de São
o Paulo. Oss
caminhos indígenas passaram então a se
er utilizado
os também pelos euroopeus – to
ornando–se
e
assim impo
ortantes via
as para a su
ua comunica
ação e desllocamento.
E
ntre os sé
éculos XVI e XVII, a oeste
o
da vil a de São Paulo,
P
foram
m fundadoss três núcle
eos: Nossa
a
Senhora dos Pinheiro
os, por José
é de Anchie
eta; Embuaçava, na re
egião de connfluência entre os rioss
nheiros, loccal onde a Câmara
C
Mu
unicipal deliiberou a ed
dificação dee uma fortalleza para a
Tietê e Pin
defesa da vila, em 15
590; e Noss
sa Senhora do Ó, para
agem por onde passavvam os serttanistas em
m
ntos formarram-se umaa pequena e dispersa
a
direção àss minas do Jaraguá11. Ao redor destes pon
povoação.
Pra interlig
gar os núcle
eos supracittados havia
a um caminho que parttia do piquees (Largo da
a Memória))
na vila de São Paulo, passava pelas
p
Ruas da Palha (a
atual Sete de
d Abril) e ddo Arouche; seguia na
a
atual Rua Sebastião Pereira e, em seguida
a, orientava
a-se pelo le
eito da futurra Rua das
s Palmeirass
até sair na
as proximida
ades do córrego da Ág
gua Branca
a, onde se bifurcava
b
em
m direção á Pinheiros,,
Embuaçavva e Jaraguá
á12.
nho tornou--se importante durante
e o ciclo do açúcar, no
o século XV
VIII, expandindo-se até
é
Este camin
Jundiaí e C
Campinas. Sendo o aç
çúcar uma mercadoria
a frágil, foi necessário
n
qque tal cam
minho fosse
e
adequado para a passsagem das tropas, oca
asionando a criação de
e ranchos, ppousadas e pastagenss
mais, em su
uas imediaç
ções. Assim
m, os loca
ais do seu entorno esspecializara
am-se para
a
para anim
atender a essa dema
anda, sendo
o um deles o chamado
o pouso da
a Água Brannca. A seu respeito, o
viajante fra
ancês Saintt-Hilaire com
mentou:
A cerca d
de meia lé
égua da cidade
c
enccontra-se um
u
rancho real – o de Água Branca, –
extraordina
ariamente cômodo
c
pa
ara os viaja
antes, que, em São Paulo,
P
tanta
ta dificuldad
de têm em
m
1
encontrar a
alojamento13
os das chá
ácaras: a in
ncipiente o
ocupação oeste
o
Nos tempo
Entre os séculos XVI a XVIII, mu
uitas sesma
arias foram doadas a colonos
c
nass proximida
ades da vila
a
de São Pa
aulo. Estes arrendatário
a
os praticava
am a minera
ação, a agricultura e a pecuária e produziam
m
tijolos e te
elhas em su
uas olarias nas imedia
ações dos rios. Tal prrocesso de ocupação teve como
o
consequên
ncia a progrressiva expulsão dos ín
ndios.
Em 1561 u
uma grande
e sesmaria fora
f
doada aos jesuítas por Martim
m Afonso dde Souza, donatário da
a
Capitania de São Viccente. Tal área
á
comprreendia a porção
p
a oe
este da vilaa de São Paulo
P
até a
região do Embuaçava
a, beirando a margem esquerda do Tietê. A descrição do local relatava uma
a
paisagem de matas com animais
s – antas, ca
apivaras, pacas, etc.14.

10

CAMPOS, Euudes. A vila de Sãão Paulo do Cam
mpo e seus caminnhos. Revista do Arquivo Histórico. São Paulo, D
DPH, v.204, 2006,
2
p.12.

11

SANTOS, Wa
Wanderley dos. Laapa. Série Históriia dos bairros de São Paulo. São
o Paulo. Prefeiturra Municipal de SSão Paulo, SMC--DPH/ Divisão doo
Arquivo Históricco, 1980, p.16.
12

CAMPOS. Opp. cit, p.28.

13

LANGENBUC
CH, Juergen Ricchard. A estruturração da Grandee São Paulo: esttudo de geografiia urbana. Rio dde Janeiro: Instituto Brasileiro dee
Geografia, Depaartamento de Doocumentação e Divulgação
D
Geogrráfica e Cartográffica, 1971, p.37.
14

PACHECO, JJose Aranha de Assis.
A
Perdizes: Série História doos bairros de São
o Paulo. Prefeiturra Municipal de SSão Paulo, SMC--DPH/ Divisão doo
Arquivo Históricco, 1980, p.20.
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Ao longo d
do tempo a sesmaria citada
c
foi se
e transforma
ando em faz
zendas e síítios, por iniciativa doss
próprios je
esuítas ou de terceirros, a que m arrendav
vam parte do terrenoo. Entre esses sítioss
destacavam-se: o den
nominado Sítio
S
do Paccaembu, cu
ultivado pelo
os padres, compreend
dido entre o
ribeiro de mesmo no
ome e o có
órrego da Á
Água Branc
ca; e a Fazendinha daa Lapa, loc
cal onde oss
jesuítas prrocuraram cultivar
c
vinh
ha e açúca r, mas, sem
m sucesso, o trocaram
m, em 1743
3, por outro
o
terreno em
m Cubatão. Outros sítios jesuítass passíveis de menção
o nestas paaragens serriam: Sítioss
15
Mandi, Tab
batinguá e Itaperepú
I
.
Em 1759, após a exp
pulsão dos jesuítas pel o Marquês de Pombal, o Real Fissco incorpo
orou grande
e
parte do antigo terren
no jesuíta e, com o passsar do tem
mpo, alguma
as terras forram doadas
s. Contudo,,
em 1850, e
entrou em vigor a nov
va lei de terrras, que ro
ompeu com o processoo de doaçã
ão de terrass
pelo poderr público a quem
q
manifestasse intteresse, estabelecendo o acesso às mesma
as mediante
e
a compra.
Logo apóss a lei de te
erras, em 18
854, de aco
ordo com os
o registros da Paroch ia de Santa
a Iphigênia,,
havia quattorze proprie
etários, que
e declararam
m possuir te
erras no loc
cal denominnado Água Branca (ou
u
Agoa Bran
nca, conform
me a grafia utilizada).
Além deste
es, mais se
eis proprietá
ários não de
eclararam o nome do local, mas ssua descrição permitiu
u
inferir que
e os terreno
os situavam
m-se na m esma regiã
ão 16 . Tais terras
t
eram
m denomina
adas como
o
chácaras o
ou sítios, po
ossuindo cu
unho rural.
Assim, do século XV
VI ao XIX, a extensa ssesmaria jesuíta sofreu
u um proceesso de rettalhamento,,
paulatinam
mente parce
elada entre
e doações, herdeiros e vendas. Contudo, tal região manteve o
caráter agrrícola, acresscido das explorações
e
s avícola, oleira e da ex
xtração de aareia.
De maneirra geral, oss arrabaldes
s de São P
Paulo, tanto
o para o oe
este, como para outras direções,,
configuravam um pan
norama de fazendas, chácaras ou
o áreas de
evolutas, coortados por caminhoss
para o inte
erior e outra
as adjacênc
cias. Estas chácaras formavam
f
um
u bloco reelativamente
e compacto
o
que circundava a cida
ade, um cintturão chaca
areiro, na ex
xpressão de
e Langenbuuch.17

15

SAMPAIO, D
David. Evolução Histórica da Administração Reegional da Lapa. Trabalho técniico parcial. Seçãão Técnica de Levantamento e
Pesquisa. Depaartamento do Pattrimônio Histórico
o. São Paulo, Junn.2008.
16

RAMOS, Aluuisio Wellichan. Fragmentação do espaço da/nna cidade de Sãão Paulo: espac
cialidades diverssas do bairro da
d Água Branca..
Dissertação de mestrado, FFLC
CH-USP, 2001, p.60.
17

LANGENBUC
CH. Op. cit, p.12
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Figura 9.1.6.4-1: São Paulo
P
– iden
ntificação d
das chácara
as, sítios e fazendas
f
qu
ue existiam ao redor
da área central. In: PA
ACHECO, Jo
osé Aranha de Assis. Perdizes.
P
Sé
érie Históriaa dos bairros de São
o Paulo, SM
MC-DPH/ Div
visão do Arq
quivo Histórrico, 1980.
Paulo. Preffeitura Muniicipal de São

A chegada
a da Ferrov
via: a formação dos p
povoados-e
estação
XIX foi um período de
e intensas m
mudanças, entre elas ocorreu o declínio da
a economia
O século X
açucareira
a e a expan
nsão do café, que se tornou o principal
p
pro
oduto de exxportação brasileira e
transformo
ou o oeste paulista
p
em seu grande
e produtor.
Outro fato
or importantte foi a libertação do
os escravos
s e a imigrração de ittalianos, po
ortugueses,
espanhóis e japonese
es, entre outros, que viieram traba
alhar nas lav
vouras das fazendas. Além
A
disso,
no final deste século houve
h
o inic
cio da indusstrialização brasileira.
Tais fatore
es geraram um grande
e crescimen
nto populacional, de 18
874 a 19000, a populaç
ção de São
Paulo passsou de 23.2
253 habitanttes para 23
39.82018.
Para atend
der a estas novas dem
mandas, um novo sistema de trans
sporte foi e mpregado – a ferrovia
– que derrrocou o sistema anterio
or das tropa
as. Entre 18
862 e 1867 foi construuída a prime
eira estrada
de ferro paulista a São
S
Paulo Railway
R
- S
SPR ou pop
pularmente "Ingleza". Esta ligaria
a Jundiaí a
Santos, atrravessando
o a cidade de
d São Pau lo de norte a sul.
c
com
m as seguintes estaçõ
ões: Jundia í, Belém, Perus,
P
Água
Na época de sua inauguração, contava
Branca, Lu
uz, Brás, Altto da Serra (Paranapia
acaba), Raiz
z da Serra, Cubatão e Santos.19

18
19

Idem, p.123.
GIESBRECHT, Ralph Mennuccci. Estações ferrroviárias do Brassil. Disponível em
m http://www.estac
coesferroviarias.ccom.br/. Acessad
do em: out.2009.
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Assim, a Á
Água Branca
a contava com
c
uma esstação da São
S Paulo Railway
R
desdde a sua inauguração..
dos caminh
Este local foi escolhiido devido à sua possição estratégica, na bifurcação
b
hos para a
20
Freguesa d
do Ó, Pinhe
eiros e para
a a cidade d
de Campina
as.
Igualmente
e importante
e para a reg
gião foi a in
nstalação da
a Estrada de Ferro Sorrocabana, fundada
f
em
m
1872 e ope
erante em 1875.
1
Embo
ora tivesse como destino um local diferente dda São Pau
ulo Railway,,
a Sorocabana também atravess
sava a regiã
ão da Água
a Branca, mais
m
precisaamente: "(...) a várzea
a
21
da Água B
Branca e Lapa"
L
. Na
a época de
e sua aberrtura, conta
ava com ass seguintes
s estações::
2
Sorocaba, Piragibu, Pantojo,
P
Itap
pevi, Baruerri, Barra Funda e Luz.22
arra Funda tivesse sido
o inaugurad
da junto com
m o primeiroo trecho da
a linha, esta
a
Embora a estação Ba
permanece
eu como de
epósito e arrmazém po
or muitos an
nos, devido, provavelm
mente, ao domínio que
e
a São Paulo Railwayy impunha no local a
até a décad
da de 1920. A partir de então, a estação
o
começou a embarcar e desemba
arcar passa geiros.23
genbuch24, a ferrovia colaborou na urbaniza
ação do enntorno paulistano, poiss
Conforme indica Lang
ao redor de suas estações
e
formaram-se povoados, mas este
es permaneeciam territorialmente
e
separadoss da cidade
e. A ocupação efetiva
a, porém, demoraria
d
ainda
a
algum
mas década
as para se
e
enraizar na
aquelas ime
ediações.
A presença
a da estaçã
ão da Água
a Branca pro
opiciou a fo
ormação de
e um núcleoo populacional em seu
u
entorno. C
Com isso, crriaram-se allgumas mellhorias na região,
r
como uma agê ncia postal em 1887 e
três cadeirras de prime
eiras letras..25
abaixo a Ág
gua Branca aparece co
omo lugar is
solado, com
m poucas coonstruções ao
a redor do
o
No mapa a
local da esstação (situ
uada logo após
a
a bifu
urcação). Ta
ambém notta-se o arruuamento de
e Perdizes,,
que termin
na ao resvallar o Córreg
go da Água Branca.

20

SANTOS. Opp.cit., p.45.

21

Idem, p.47.

22

GIESBRECH
HT, Op.cit.

23

Idem.

24

LANGENBUC
CH. Op.cit., p.1044.

25

SAMPAIO. O
Op.cit.
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Figura 9.1.6.4-2: Plantta Geral da Capitania d
de São Paulo
o, 1897 (dettalhe). In: PA
PASSOS, Ma
aria Lucia
EMÍDIO, Terresa. Desen
nhando São
o Paulo: mapas
m
e lite
eratura 18777-1954. São Paulo:
Perrone; E
SENAC; Im
mprensa Ofic
cial, 2009, p.37.

o no fim do
o século XIX
X e início do
d XX
Industrialiização e urrbanização
Até as pro
oximidadess do final do
d século X
XIX, a Águ
ua Branca era um poovoado-esta
ação numa
a
confluência
a de caminh
hos, possuindo caráterr eminentem
mente rural,, pouco povvoado e arru
uado.
A urbaniza
ação da Água Branca está, pois, intrinsecam
mente ligada
a à industriaalização. O panorama
a
acima com
meçou a mudar
m
com a maciça cchegada da
as indústria
as entre 18880 e 1930
0 - período
o
correspond
dente à prim
meira fase da
d industria lização pau
ulistana.
A indústria
a optou po
or instalar-s
se nos sub
búrbios paulistanos, como
c
na Á
Água Branc
ca, visto à
disponibilid
dade de esp
paço, o baixo custo do
os terrenos,, a existênc
cia do trans porte ferrov
viário e, em
m
vários caso
os, a proxim
midade com
m o rio.
A partir de
e 1880 a Água
Á
Branca
a abrigou vvariados tip
pos de indú
ústrias, desdde pequeno
o porte até
é
grandes m
multinacionais, de diverrsos setoress, com amp
plo predomínio, porém,, daquelas de bens de
e
consumo n
não-duráveiis. Nos subitens abaixxo, seguem alguns deta
alhes das pprincipais indústrias do
o
local.
a Antarctica
a Paulista
Companhia
A Compan
nhia, situada na Avenida Água B
Branca, foi fundada em
m 1885 porr Joaquim Salles
S
para
a
produzir ge
elo e banha
a. Em 1891, a compan
nhia transfo
ormou-se em
m sociedad e anônima e em 1893
3
o seu controle passou
u à empresa
a Zerrener, Bullow e Cia.
C
A partir de 1891, a empresa abandonou
u a fabricaç
ção de banha e deuu início à de
d cerveja..
Juntamentte com a maior conc
corrente lo
ocal, a Cerrvejaria Bavária, elim
minou o me
ercado doss
pequenos produtores.
145
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A indústria
a abrangia uma área de
d 6.000m²², possuía cerca
c
de 30
00 operárioos e contav
va ao fundo
o
com as du
uas estradas de ferro – a Soroca bana e a São
S Paulo Railway.
R
Poossuía tamb
bém vinte e
quatro cassas para ope
erários e ou
utras para ssuperiores, que formav
vam um connjunto reside
encial.26
eno, a empresa constrruiu o Parqu
ue Antarctic
ca – espaçoo de recreação, aberto
o
Na porção sul do terre
ao público, no qual a cervejaria realizava
r
a promoção de
d seus pro
odutos.
O local fo
oi um dos mais impo
ortantes ce ntros de la
azer urbano, era dotaado de aparelhos de
e
ginástica, ccampo de futebol, rinque de patin
nação, quios
sques, etc.
Entre 1903
3 e 1911 a Companhia Antarctica
a passou a integrar a Sociedadee Anônima da Vidraria
a
Santa Marrina. Firma
aram contra
atos de for necimento de garrafa
as, o que iimpulsionou
u de forma
a
significativa o crescim
mento de am
mbas as em
mpresas.
Em 1904 a Zerennerr, Bullow e Cia. comprrou a Cerve
ejaria Bavária na Moocca e decidiiu transferirr
suas insta
alações para
a este loca
al. As antig
gas instalaç
ções fabris e grande pparcela do terreno da
a
Água Bran
nca foram ve
endidas para as IRFM em 1919. A área do parque
p
passsou às mão
os do Clube
e
Palestra Itá
ália, atual Sociedade
S
Esportiva
E
Pa
almeiras.

Figura 9.1..6.4-3: Fábrrica de gelo
o e cerveja da Cia. Antarctica Pau
ulista na Ág
gua Branca
a, 1888.
Fonte: Mus
seu Paulista
a da USP. Ap
pud. RAMOS
S, Op.cit. p. 76.

26

RAMOS, Op..cit. p.75
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Figura 9.1..6.4-4: Entra
ada do antigo Parque Antarctica na Av. Águ
ua Branca. F
Fonte: cole
eção de
cartões-po
ostais do Pro
of. Elísio de Oliveira Be
elchior. Apud. RAMOS, Op.cit. p. 788.

anta Marina
a
Vidraria Sa
(tombada, CONPRES
SP - Resolução 26/04 e resolução
o 05/2009)
A Vidraria Santa Marina foi funda
ada em 189
96 pelos sócios Elias Fausto
F
Pachheco Jordão
o e Antônio
o
da Silva Prado. Surgiia então a sociedade
Prado & Jo
s
P
ordão, dedic
cada à fabrricação de garrafas
g
de
e
vidro, atendendo a de
emanda das
s cervejariass Antártica, Bavária e Teutônica.
T
A indústria
a instalou-se
e em um terrreno de ce
erca de 500.000m², do antigo Sítioo do Mandy, localizado
o
entre o Rio
o Tietê e a Estação da
a Água Bran
nca. Lá con
ntava com uma
u
areia d e boa qualiidade, ideall
para a man
nufatura do
o vidro branc
co.27
Em 1900 a empresa produzia de
ez milhões de garrafas
s de vidro, seus fornoss funcionav
vam vinte e
quatro hora
as, todos oss dias, exce
eto aos dom
mingos, qua
ando ficavam
m acesos aapenas oito horas.
Todas as dependênccias da fáb
brica eram dotadas de luz elétrica, fato siingular no período. A
ambém con
ntava com casas
c
para ffuncionários
s e diretoria
a. 28
empresa ta
Em 1901 JJordão falecce e Prado passa a serr o único do
ono do negó
ócio até 19003, quando a empresa
a
passa a se
e chamar S.A.
S
Compa
anhia Vidra
aria Santa Marina,
M
nom
me que hoomenageava
a uma filha
a
recém-fale
ecida de Anttônio Prado
o.
c
contou com
m uma série
e de associaações, que permitiram
m
O processo de crescimento da companhia
a diversifica
asse seus produtos e adquirisse
e novas fáábricas. Atu
ualmente a
que a Santa Marina
empresa p
pertence ao grupo franc
cês Saint-G
Gobain.

27

SAMPAIO, D
David. Vidraria Saanta Marina. Traabalho técnico paarcial. Seção Téccnica de Levantaamento e Pesquiisa. Departamento do Patrimônioo
Histórico. São P
Paulo, Jun.2008.
28

PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD
DE CATÓLICA DE
D SÃO PAULO
O. Lugares da Memória:
M
banco de
d dados históric
ico-arquitetônico.. Disponível em::
http://www.pu
ucsp.br/artecid
dade/site97_9
99/ac3/hist.htm
ml#barrafunda
a. Acessado em: Out.2009.
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Figura 9.1..6.4-5: Santa
a Marina – o início – e
em 1896. Fonte:
F
Acerv
vo da Divisãão de Icono
ografia e
Museus - D
DPH. Apud. Processo 20
008-0.190.01
16.2; fl.124.

Figura 9.1..6.4-6: Vista
a da Vidrariia Santa Ma
arina, décad
da 1930. Fo
onte: coleçãão Flávio Barcellos.
B
Apud. SEG
GATTO, Jos
sé Antonio (coord.).
(
La
apa: evoluçã
ão histórica
a. São Paulo
o: Departam
mento do
Patrimonio
o Histórico, 1988, p. 30.
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Figura 9.1..6.4-7: Trab
balhadores no interior de um gra
ande torno de garrafass da Vidrarria Santa
Marina, ~19
919. Apud. SEGATTO,
S
Op.cit.,p.
O
35
5.

Indústrias Reunidas Francisco
F
Matarazzo
M
(tombado, CONDEPH
HAAT, proc
cesso 2426
63/85, Res. 14 de 05/06/86; CON
NPRESP - Resolução
o
05/1991 e Resolução 06/2002)
al da Água Branca ma
arcou a ex
xpansão das Indústriass Reunidas
s Francisco
o
O complexxo industria
Matarazzo
o (IRFM) na
a cidade de São Pau
ulo e sua implantação
o se inseree em um contexto
c
de
e
diversificaçção das ativvidades ind
dustriais do grupo. Até
é então, as IRFM conccentravam-s
se na zona
a
29
leste da cid
dade e restringiam-se à produção
o de farinha e tecidos.
da Água Brranca come
eçou a ser cconstruído em 1920, no
n terreno aadquirido em
e 1919 da
a
O núcleo d
Companhia
a Antarcticca. Este te
erreno era constituído
o por duas glebas deescontinuas
s, sendo a
primeira de
e 97.296m²² e a segun
nda de 13.7
771m². A primeira dela
as tem suaa frente volttada para a
Av. Água B
Branca (atu
ual Av. Fran
ncisco Mata
arazzo) e seu fundo margeado
m
peelas estradas de ferro
o
Sorocaban
na e SPR. Na segunda
a gleba foi instalada, em
e 1927, a Oficina Meecânica e de
e Fundição,,
local onde, décadas depois,
d
foi construído
c
o supermerrcado Supe
erbom, paraa distribuir os
o produtoss
nhia.
da compan
Neste núcleo funcionavam diverrsas unidad
des fabris, tais
t
como: refinação dde sal, de açúcar
a
e de
e
banha; desstilaria de álcool
á
e aguardente; fa
fabricação de
d velas, glicerina, oleeína, óleo de
d algodão,,
óleo de lin
nhaça, óleo de rícino, óleo
ó
de cocco, torta de
e sementes, sabões, ssabonetes, perfumaria,,
inseticida e pregos.
Ali funcionavam, tamb
bém, unidad
des de serrraria, fundiç
ção, serralharia artística
ca, oficinas mecânicas,,
laboratório
o químico e o almoxa
arifado gera
al. Os dive
ersos setore
es do com
mplexo indu
ustrial eram
m
29

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADEE CATÓLICA DE
E SÃO PAULO. O
Op.cit.
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