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O bloco 21 está compreendido entre as vias Carlos Meira, ao sul; Gabriela Mistral, a leste e 
Viaduto Domingos Franciuli Netto, a norte. Neste bloco será implantada a Estação Tiquatira, em 
área de desapropriação de 63.640,75 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 03 e MSE-BRA-13 – 
Folha 02). 
 
No entorno deste bloco verifica-se a presença de uma área urbana consolidada onde os 
serviços públicos disponíveis vão desde o transporte coletivo, estruturado por ônibus, além da 
presença de ruas pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em 
estado intermediário de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia 
elétrica domiciliar e telefone. 
 
A ocupação verificada neste bloco é caracterizada por dois tipos principais, a primeira, se refere 
ao uso residencial horizontal popular, podendo ser assim generalizada, presente em toda a 
porção leste deste bloco, com possibilidade de visualização, a partir da avenida Gabriela Mistral; 
a segunda categoria de uso se refere a áreas desocupadas, verificadas na porção oeste do 
bloco, conformando-se assim, nos possíveis locais de desapropriação nesta localidade. 
 
A Figura 8.4.10.2-21 apresenta uma visão geral do bloco 21 em análise. Enquanto as fotos 
8.4.10.2-52 a 8.4.10.2-54 representam os tipos de imóveis e áreas que poderão vir a ser 
desapropriadas para a implantação dessa estrutura. 
 

 
Figura 8.4.10.2-21 - Área de Desapropriação do Bloco 21 
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Foto 8.4.10.2-52: Bloco 21 – uso residencial 
horizontal popular, exemplos de ocupação de toda a 
porção leste deste bloco, com face para a av. 
Gabriela Mistral. 

Foto 8.4.10.2-53: Bloco 21 – continuação da área do 
bloco com o uso residencial horizontal popular, 
exemplos de imóveis de toda a porção Leste, com 
face voltada para a av. Gabriela Mistral. 

 

Foto 8.4.10.2-54: Bloco 21 – Área desocupada, na 
porção Oeste deste bloco. 
 

 Bloco 22 
 
O bloco 22 está situado ao norte do traçado previsto, localizando-se entre as estações Tiquatira 
e Paulo Freire, trata-se da última estrutura a ser implantada antes da travessia do rio Tietê. Este 
bloco se refere ao poço de ventilação e saída de emergência Bazuca. A área de desapropriação 
prevista é de 1.292,45m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 03 e MSE-BRA-13 – Folha 02). 
 
Como referência geográfica deste poço, destacam-se a marginal do rio Tietê a oeste e a linha da 
CPTM a leste, assim como o hipermercado e seu estacionamento, onde aos fundos se acessa a 
área deste bloco. As ruas do entorno são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e 
calçadas de concreto, com rede de água, esgoto, iluminação pública e telefone. A Figura 
8.4.10.2-22 apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, devido às características de uso e ocupação, foi classificado como uma área 
desocupada, podendo vir a desapropriar a área exemplificada pela foto 8.4.10.2-55 apresentada 
na sequência. 
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Figura 8.4.10.2-22 - Área de Desapropriação do Bloco 22 

 

 
Foto 8.4.10.2-55: Bloco 22 – Área desocupada..
 

 Bloco 23 
 

O bloco 23 está localizado ao norte da marginal do rio Tietê, se conformando como a primeira 
estrutura da Linha 15 – Branca após a travessia deste curso d’água, como referência viária, seu 
acesso pode ser realizado pela própria via marginal, encontrando-se a cerca de 600 metros 
após o Viaduto Imigrante Nordestino, sentido Guarulhos-São Paulo. Neste bloco será 
implantada a Estação Paulo Freire, em área de desapropriação com 40.558,53 m² (ver mapa 
MSE-BRA-18 – Folha 02 e MSE-BRA-13 – Folha 02). 
 
No entorno deste bloco verifica-se presença de transporte coletivo, estruturado por ônibus 
municipais e intermunicipais, além da presença dos serviços públicos, as ruas são 
pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em estado intermediário de 
conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica domiciliar e 
telefone. 
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O uso social da área deste bloco se dá pelo abrigo de veículos por parte da CET – Companhia 
de Engenharia de Tráfego, a qual utiliza esta área como pátio de guarda e estacionamento de 
automóveis, conformando-se em uma área, portanto, de ocupação incipiente, a qual poderá ser 
desapropriada. 
 
A Figura 8.4.10.2-23 apresenta uma visão geral do bloco 23 em análise. Enquanto as fotos 
8.4.10.2-56 e 8.4.10.2-57 representam o tipo de imóvel que poderá vir a ser desapropriado para 
a implantação dessa estrutura. 
 

 
Figura 8.4.10.2-23 - Área de Desapropriação do Bloco 23 

 

Foto 8.4.10.2-56: Bloco 23 – Área de Ocupação 
incipiente, pátio de guarda de veículos da CET, aos 
fundos. 

Foto 8.4.10.2-57: Bloco 23 – Pátio de guarda de 
veículos. 
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 Bloco 24 
 

O bloco 24 está compreendido entre vias de um sistema viário estrutural regional, onde se 
destacam ao norte, a rodovia Presidente Dutra; a leste, a rodovia Fernão Dias, que adentrando 
no município de São Paulo, passa-se a ser nomeada de avenida Educador Paulo Freire e; já em 
caráter local, a oeste, verificam-se a avenida Amadeu Poli e rua Pedro Taques Pires. Neste 
bloco será implantado o Pátio de Estacionamento e Manutenção de Trens – Paulo Freire, bem 
próximo a Estação de mesmo nome descrita anteriormente (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 02 
e MSE-BRA-13 – Folha 01). 
 
Cabe observar que neste bloco consideraram-se como área de desapropriação os 302.922,45 
m² representados pelo polígono em azul na Figura 8.4.10.2-24 apresentada na sequência, área 
esta localizada ao sul de outro polígono (em lilás) que se refere a uma área em estudo pelo 
Metrô para usos futuros.  Neste bloco verifica-se que a rede de transporte coletivo é estruturada 
por ônibus municipais e intermunicipais, além da presença dos serviços públicos, em que as 
ruas são, na maioria, pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em 
estado intermediário de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia 
elétrica domiciliar e telefone. 
 
A ocupação deste bloco é caracterizada por usos mistos, devido ao tamanho do mesmo e sua 
inserção em uma região urbanizada, verificou-se uma variedade de ocupações, as quais podem 
ser assim descritas: 
 
Na face da rua Pedro Taques Pires, há predomínio residencial horizontal de padrão médio e 
popular, assim como, em algumas dessas residências, o andar inferior, por vezes, é utilizado 
com alguma atividade comercial direcionada ao atendimento dos moradores da própria 
localidade. 
 
Avistando-se o interior do polígono, a partir da rua Pedro Taques Pires, verificam-se grandes 
porções sem usos definidos, portanto, consideradas áreas desocupadas, recobertas por 
vegetação graminosa e pioneira na porção central do mesmo. Já a partir da avenida Educador 
Paulo Freire, a porção norte da área é caracterizada pela presença de culturas temporárias, 
hortaliças cultivadas pelos próprios moradores das habitações precárias existentes junto a essa 
área de produção. 
 
Adentrando-se na porção central deste polígono, a partir da rua da Baracela, verifica-se o 
adensamento das habitações precárias, um comércio de ferro velho, um grande pátio utilizado 
para Leilões, estendendo-se até a avenida Educador Paulo Freire, e na porção sul da área deste 
pátio acessado, a partir dessa avenida, verifica-se outro pátio de guarda de veículos, contudo, 
este de automóveis 0 km. 
 
Portanto, a variedade de ocupações neste bloco permite inferir que estes possíveis locais de 
desapropriação se enquadrariam em usos mistos. A Figura 8.4.10.2-24 apresenta uma visão 
geral do bloco 24 em análise, enquanto as fotos 8.4.10.2-58 a 8.4.10.2-65 representam os tipos 
de imóveis e áreas que poderão vir a ser desapropriadas para a implantação do Pátio de 
Estacionamento e Manutenção de Trens Paulo Freire. 
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Figura 8.4.10.2-24 - Área de Desapropriação do Bloco 24 
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Foto 8.4.10.2-58: Bloco 24 – face da rua Pedro 
Taques Pires, porção oeste do bloco, área com 
predomínio residencial horizontal padrão médio, em 
que algumas das residências abrigam atividades 
comerciais no pavimento térreo. 

Foto 8.4.10.2-59: Bloco 24 – área residencial 
horizontal de padrão médio, face da rua Pedro 
Taques Pires. 

Foto 8.4.10.2-60: Bloco 24 – visada para a porção 
central da área, a partir da rua Pedro Taques Pires, 
áreas desocupadas recobertas por vegetação. 

Foto 8.4.10.2-61: Bloco 24 – culturas temporárias 
presentes no polígono previsto para o pátio, visada 
a partir da avenida Educador Paulo Freire. 
 

Foto 8.4.10.2-62: Bloco 24 – visada para a porção 
central da área, rua da Baracela X av. Educador 
Paulo Freire, área comercial de padrão popular, 
(comércio de ferro velho). 

Foto 8.4.10.2-63: Bloco 24 – área ocupada por 
habitações precárias, visada a partir da rua da 
Baracela, porção central do polígono. 
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Foto 8.4.10.2-64: Bloco 24 – visada para a porção 
central da área, av. Educador Paulo Freire, próximo 
à esquina da rua da Baracela, área de ocupação 
incipiente que abriga um pátio de uma empresa de 
leilões. 

Foto 8.4.10.2-65: Bloco 24 – área de ocupação 
incipiente situada lindeira ao pátio de leilões, esta se 
refere a guarda de veículos 0 km. 
 

 
 Bloco 25 

 
O bloco 25 está situado na extremidade norte da ADA, localizando-se logo após a travessia da 
rodovia Presidente Dutra, trata-se do local de implantação do poço de ventilação e saída de 
emergência Cabo Quevedo. A área de desapropriação corresponde a 1.535,37 m² (ver mapa 
MSE-BRA-18 – Folha 01 e MSE-BRA-13 – Folha 01). 
 
Como referência viária deste poço, destaca-se a rodovia Presidente Dutra. As ruas de entorno 
deste bloco são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede 
de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telefone. A Figura 8.4.10.2-25 apresenta 
uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, devido às características de uso, foi classificado como uma área desocupada, visto 
que no local, a cobertura se dá por gramíneas e mudas plantadas. A foto 8.4.10.2-66 
apresentada na sequência ilustra o possível local de desapropriação. 
 

 
Figura 8.4.10.2-25 - Área de Desapropriação do Bloco 25 
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Foto 8.4.10.2-66: Bloco 25 – Área desocupada, 
situada entre a Linha de Transmissão e a via. 

 
 Bloco 26 

 
O bloco 26 está localizado na confluência das vias Conceição, Soldado Alcebíades Bobadilha da 
Cunha, Osmar Cortes Claro, Alcides de Oliveira e José Vivanco Solano. Neste bloco será 
implantada a Estação Dutra e o mesmo foi subdividido em dois sub-blocos (A e B), com 
1.022,79m² e 8.804,09m² respectivamente, totalizando o bloco 26 com 9.826,88 m2 (ver mapa 
MSE-BRA-18 – Folha 01 e MSE-BRA-13 – Folha 01). 
 
Da mesma forma que, identificado na análise dos blocos anteriores, verifica-se que a rede de 
transporte coletivo é estruturada por ônibus municipais e intermunicipais, dada à proximidade, 
por exemplo, com o município de Guarulhos, além da presença dos serviços públicos, em que 
as ruas são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto em bom 
estado de conservação, com rede de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica 
domiciliar e telefone. 
 
Bloco 26a 
 
Este bloco situa-se na esquina da rua José Vivanco Solano com a avenida Conceição, devido às 
características de ocupação, sua classificação é de imóvel comercial de padrão médio, 
abrigando um centro automotivo, encontrando-se em bom estado de conservação, o qual poderá 
vir a ser desapropriada. 
 
Bloco 26b 
 
O bloco 26b situa-se na confluência da avenida Conceição e Alameda Alcides de Oliveira, trata-
se de um bloco caracterizado como área desocupada, o qual abriga um campo de futebol e uma 
pequena área com diversos exemplares arbóreos. 
 
A Figura 8.4.10.2-26 apresenta uma visão geral do bloco 26. Enquanto as fotos 8.4.10.2-67 a 
8.4.10.2-70 representam os tipos de imóveis e áreas que poderão vir a ser desapropriados para 
a implantação desta estação. 
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Figura 8.4.10.2-26 - Área de Desapropriação do Bloco 26 

 

Foto 8.4.10.3-67: Bloco 26a – bloco com ocupação 
comercial de padrão médio. 

Foto 8.4.10.3-68: Bloco 26b – área desocupada, 
coberta por vegetação arbórea. 

 

Foto 8.4.10.3-69: Bloco 26b – área desocupada, 
vegetação arbórea e campo de futebol aos fundos. 

Foto 8.4.10.3-70: Bloco 26b – área desocupada, sem 
edificações, detalhe do campo de futebol. 

 Bloco 27 
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O bloco 27 está situado na extremidade norte da ADA, localizando-se após a Estação Dutra, 
trata-se do local de implantação do poço de ventilação e saída de emergência João de Oliveira, 
a última estrutura desta Linha 15 – Branca/Trecho Vila Prudente - Dutra. A área de 
desapropriação corresponde a 869,76 m² (ver mapa MSE-BRA-18 – Folha 01 e MSE-BRA-13 – 
Folha 01). 
 
Como referência viária deste poço VSE, destacam-se as avenidas Conceição e Prof. Castro 
Junior, estando localizado com uma das faces do terreno para esta última. As ruas no entorno 
deste bloco são pavimentadas, constituídas de guias/sarjetas e calçadas de concreto, com rede 
de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica domiciliar e telefone. A Figura 8.4.10.2-27 
apresenta uma visão geral do bloco. 
 
Este bloco, dadas às características de uso, foi classificado como uma área desocupada, a qual 
poderá vir a desapropriar o tipo de imóvel exemplificado pela foto 8.4.10.2-71 apresentada a 
seguir. 
 

 
Figura 8.4.10.2-27 - Área de Desapropriação do Bloco 27 

 

 
Foto 8.4.10.2-71: Bloco 27 – área desocupada.

 Síntese Geral  
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Conforme demonstrado anteriormente, as áreas representadas pelos blocos de desapropriação 
serão necessárias para a implantação das estruturas de apoio operacional da Linha 15 – 
Branca. 
 
Estes blocos conformam-se nas áreas passíveis de desapropriação, as quais, a partir de 
características pré-estabelecidas por meio da classificação do IBAPE, permitiram sua 
identificação e generalização para a apresentação dos mesmos. Conforme detalhado 
anteriormente agrupou-se os imóveis a partir das Zonas de Características Homogêneas, com o 
acréscimo de duas outras categorias, a de áreas desocupadas e de áreas de ocupação 
incipiente presentes na área de estudo e não pertencente às categorias do IBAPE. 
 
Esta classificação, durante os trabalhos de campo permitiu identificar algumas áreas com 
características similares e em alguns casos homogêneas, agrupando em blocos de distinção de 
áreas com identidade semelhante. Os critérios utilizados foram balizados por meio do uso e 
ocupação do solo predominante, atividades econômicas, padrões de edificação etc. 
 
Os imóveis e as áreas passíveis de desapropriação estão espacializados de forma pontual, não 
havendo áreas contínuas e extensas. A desapropriação se faz necessário para a implantação de 
acessos, estações, poços VSE e pátio de estacionamento e manutenção de trens, destinados à 
operação do sistema. 
 
A síntese geral dos blocos de desapropriação segundo a avaliação dos padrões de ocupação 
pode ser consultada na Tabela 8.4.10.2-1. No total existem 544.233,32 m² de áreas passíveis 
de desapropriação. 

 
Tabela 8.4.10.2-1 

Síntese dos blocos de desapropriação 
BLOCO ÁREA (m²) USOS ATUAIS OCUPAÇÃO PROPOSTA 

Bloco 1 2404,36 Área Industrial Poço VSE Falchi Gianini 

Bloco 2A 1261,72 Comercial Padrão Médio Estação Orfanato 

Bloco 2B 4415,16 Comercial Padrão Médio e Residencial Horizontal Médio  Estação Orfanato 

Bloco 3 768,60 Residencial Horizontal Médio e Comercial Padrão Popular Poço VSE Madri 

Bloco 4A 706,11 Comercial Padrão Médio Estação Água Rasa 

Bloco 4B 788,21 Residencial Horizontal Médio e Armazém Estação Água Rasa 

Bloco 4C 2286,63 Comercial Padrão Médio e Residencial Horizontal Médio Estação Água Rasa 

Bloco 4D 11560,20 
Comercial Padrão Médio, Residencial Horizontal Médio,  
Comercial Padrão Popular e Residencial Horizontal Popular 

Estação Água Rasa 

Bloco 5 612,87 Ocupação Incipiente Poço VSE Eng. Cestari 

Bloco 6 637,33 Residencial Horizontal Médio Poço Capitão 

Bloco 7A 1661,65 Ocupação Incipiente Estação Anália Franco 

Bloco 7B 1755,91 Área Desocupada Estação Anália Franco 

Bloco 7C 5029,36 
Área Desocupada, Ocupação Incipiente e  
Residencial Horizontal Popular 

Estação Anália Franco 

Bloco 7D 5720,43 Ocupação Incipiente e Comercial Padrão Médio Estação Anália Franco 

Bloco 7E 4911,85 Área Industrial Estação Anália Franco 

Bloco 8 2027,27 Área Desocupada Poço VSE Coxim 

Bloco 9A 905,83 Residencial Horizontal Médio Estação Vila Formosa 

Bloco 9B 2233,49 
Comercial Padrão Médio, Área Industrial e  
Residencial Horizontal Médio 

Estação Vila Formosa 

Bloco 9C 5799,41 Comercial Padrão Médio e Residencial Horizontal Médio Estação Vila Formosa 
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BLOCO ÁREA (m²) USOS ATUAIS OCUPAÇÃO PROPOSTA 

Bloco 9D 200,64 Área Desocupada Estação Vila Formosa 

Bloco 10 15154,73 Ocupação Incipiente e Área Desocupada Poço VSE Mauro Broco 

Bloco 11 8609,74 Área Industrial Estação Guilherme Giorgi 

Bloco 12 674,38 Comercial Padrão Médio Poço VSE João Prioste 

Bloco 13A 628,11 Comercial Padrão Popular Estação Nova Manchester 

Bloco 13B 4760,04 Comercial Padrão Médio Estação Nova Manchester 

Bloco 13C 1500,96 
Comercial Padrão Médio, Residencial Horizontal Médio 
e Industrial 

Estação Nova Manchester 

Bloco 14 866,93 Comercial Padrão Médio Poço VSE Julio Colaço 

Bloco 15A 794,28 Residencial Horizontal Popular e Comercial Padrão Popular Estação Aricanduva 

Bloco 15B 2886,36 
Área Industrial, Residencial Horizontal Médio e 
Residencial Horizontal Popular 

Estação Aricanduva 

Bloco 15C 6309,01 
Área Industrial, Ocupação Incipiente, Armazém,   
Comercial Padrão Popular e Residencial Horizontal Popular 

Estação Aricanduva 

Bloco 15D 1583,93 Área Desocupada Estação Aricanduva 

Bloco 16 1153,51 Residencial Horizontal Médio Poço VSE Soares Neiva 

Bloco 17 12031,31 Ocupação Incipiente Estação Penha 

Bloco 18 1051,83 Área Desocupada Poço VSE Padre João 

Bloco 19A 5713,30 Comercial Padrão Médio Estação Penha de França 

Bloco 19B 3018,50 Comercial Padrão Médio Estação Penha de França 

Bloco 20 1163,22 Residencial Horizontal Médio Poço VSE Carlos Meira 

Bloco 21 63640,75 Residencial Horizontal Popular e Área Desocupada Estação Tiquatira 

Bloco 22 1292,45 Área Desocupada Poço VSE Bazuca 

Bloco 23 40558,53 Ocupação Incipiente Estação Paulo Freire 

Bloco 24 302922,45 
Residencial Horizontal Popular, Residencial Horizontal Médio,
Área Desocupada, Ocupação Incipiente, Comercial Padrão  
Médio e Comercial Padrão Popular 

Pátio de Estacionamento e  
Manutenção de Trens Paulo 
Freire 

Bloco 25 1535,37 Área Desocupada Poço VSE Cabo Quevedo 

Bloco 26A 1022,79 Comercial Padrão Médio Estação Dutra 

Bloco 26B 8804,09 Área Desocupada Estação Dutra 

Bloco 27 869,76 Área Desocupada Poço VSE João de Oliveira 

Total 544.233,32 - - 

 
Os trabalhos de avaliação do padrão das edificações foram realizados, conforme dito 
anteriormente, de acordo com a norma ABNT (NBR-14.653/2) e do IBAPE – Instituto Brasileiro 
de Avaliações e Perícias de Engenharia (2006). Nesta fase de elaboração do EIA-RIMA, na 
avaliação prévia do planejamento do projeto, o diagnóstico foi realizado na escala de blocos de 
desapropriação e não de imóveis individualmente, embora em alguns casos, estes possam ter 
sido apresentados.  
 
É importante salientar que, após a definição integral das áreas que devem ser desapropriadas, e 
também na fase de execução dos programas ambientais, será imprescindível avaliar esses 
imóveis individualmente e em uma escala maior de detalhes. 
 
Os mapas apresentados a seguir apresentam os Blocos de Desapropriação presentes em todo o 
traçado projetado desta Linha 15 – Branca / Trecho Vila Prudente – Dutra.  
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8.4.11) Patrimônios Histórico, Arqueológico, Cultural e Arquitetônico 
 
O diagnóstico do patrimônio arqueológico, histórico, cultural e arquitetônico das áreas de 
influência da linha 15 - Branca insere-se como parte dos estudos que consolidam o EIA-RIMA, 
atendendo, dessa forma, as orientações e diretrizes do Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, definidos pela Portaria IPHAN MinC nº. 230/2002, que define os 
procedimentos necessários á compatibilização de licenças ambientais com estudos preventivos 
de arqueologia, além da Resolução SMA 34/03, que dispõe sobre as medidas necessárias à 
proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativo impacto ambiental, 
sujeitos à apresentação de EIA/RIMA. 
 
Assim, os estudos realizados nas áreas de influência do empreendimento tiveram por objetivo 
diagnosticar o potencial arqueológico, histórico e arquitetônico dessas áreas, de modo a prevenir 
riscos ao conjunto do patrimônio cultural regional, através da adoção de medidas de proteção 
física e / ou de resgate de qualquer bem que por ventura possa estar inserido nas áreas a serem 
diretamente afetadas pelas obras de implantação da Linha 15 - Branca. 
 
Importante ser destacado que o presente item, conforme apresentado a seguir, foi consolidado 
com base em dois estudos independentes e complementares entre si, elaborados pelas 
seguintes empresas responsáveis: (i) DOCUMENTO Projetos e Planejamento SS Ltda.; e (ii) A 
LASCA Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda. 
 
O primeiro estudo, denominado “Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e 
Cultural (Etapa Diagnóstico)” foi concluído no ano de 2010 e compreendeu àquela época o que 
seria o trecho completo da Linha 15 - Branca, da estação Vila Prudente à estação ao pátio 
Tiquatira. 
 
Decorrente da proposta de “ampliação” dessa Linha, contemplando o trecho complementar que 
vai da Estação Tiquatira até a Estação Dutra, foi elaborado no ano de 2012 o respectivo 
diagnóstico complementar do patrimônio arqueológico cultural, histórico e arquitetônico para 
esse trecho. 
 
8.4.11.1) Aspectos Legais 
 
O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Nacional de 1988 da seguinte 
forma: 
 

Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à maioria dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 
§ 5º – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

 
A Constituição Brasileira em vigor assegura ao patrimônio cultural a proteção institucional. Tal 
condição é reiterada pelo fato do Brasil ser signatário de uma série de resoluções elaboradas 
em convenções internacionais direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas 
aplicáveis ao gerenciamento do patrimônio cultural do país, tais como: a Carta de Atenas, de 
1931; a Conferência UNESCO- Nova Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de 
Quito, de 1968; a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de 1968; a Carta de Nairóbi, de 1976; e a 
Carta de Burra, de 1980, entre outras. 
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A Carta Internacional sobre Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios, elaborada em 
Veneza (1964), enfatiza a importância da ação interdisciplinar no gerenciamento, estudo e 
preservação do patrimônio edificado, ressaltando a contribuição da pesquisa arqueológica e 
histórica no processo de intervenção no bem cultural. 
 
A Carta para Proteção e a Gestão do Patrimônio Arqueológico, elaborada em Lausanne (1990) 
pelo ICOMOS/ICAHN, esclarece, em seu primeiro artigo, que o patrimônio arqueológico deve 
compreender a totalidade material do produto da ação do homem passível de resgate por 
metodologias arqueológicas. Deve, dessa forma, abranger todos os vestígios da existência 
humana, ou seja, lugares onde há indícios de suas atividades, independente de sua magnitude, 
podendo ser monumentos, ruínas, estruturas, ou vestígios abandonados de todo tipo; na 
superfície, no subsolo, ou sob as águas, assim como o material a eles associados. 
 
A Carta de Lausanne (1990) reafirma a importância do patrimônio arqueológico como elemento 
identificador das raízes socioculturais das populações humanas, destacando as políticas de 
proteção ao patrimônio como mecanismo de preservação e planejamento de intervenções junto 
ao mesmo.  Enfatiza também a importância de medidas legislativas de gerenciamento das ações 
referentes à manutenção da integridade dos sítios arqueológicos. 
 
A preservação dos recursos arqueológicos do país, especificamente, é oficialmente assegurada 
por um vasto corpo legislativo que vem sendo aprimorado ao longo do tempo, sobretudo com a 
adoção de medidas mais eficazes, incluindo algumas de caráter punitivo, visando garantir o 
gerenciamento e a manutenção do acervo arqueológico nacional. O patrimônio arqueológico 
brasileiro é um bem público sob a tutela da União, reconhecido e protegido pela legislação, 
tendo por gestor o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
 
A legislação específica que rege esse tema está representada pelos seguintes atos: 
 
 Lei nº. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da 

totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o 
Patrimônio Nacional; 

 Resolução CONAMA nº. 01, de 23/01/1986, que estabelece que os sítios e monumentos 
arqueológicos devam ser objeto de consideração para a emissão das licenças Prévia, de 
Instalação e Operação de empreendimentos que causem impacto significativo ao meio 
ambiente; 

 Portaria SPHAN / MinC nº. 07, de 01/12/1988, que normaliza e legaliza as ações de 
intervenção junto ao Patrimônio Arqueológico Nacional; 

 Portaria IPHAN / MinC nº. 230, de 17/12/2002, que define o escopo dos estudos 
arqueológicos a ser desenvolvidos nas diferentes fases de licenciamento ambiental. 

 
E ainda, pela legislação estadual:  
 
 Resolução SMA / SP – nº. 34, de 27/08/03, que dispõe sobre as medidas necessárias à 

proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento ambiental 
de empreendimentos. 

 
Portanto, em conformidade com as diretrizes normativas e operacionais fornecidas pelos 
instrumentos supracitados, os estudos realizados para o diagnóstico arqueológico da área 
destinada a receber a implantação da Linha 15 – Branca foram devidamente comunicados ao 
IPHAN e os trabalhos de campo realizados sem intervenções no terreno, seja no solo ou no 
subsolo, conforme estabelecido pela Portaria IPHAN / MinC nº 230. 
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8.4.11.2) Aspectos Metodológicos e Procedimentos de Pesquisa 
 
Os procedimentos de pesquisa empregados no presente diagnóstico seguiram as orientações e 
diretrizes do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, definidos pela Portaria nº. 
230/2002, que delibera sobre os procedimentos necessários à compatibilização de licenças 
ambientais com estudos preventivos de arqueologia (BASTOS & TEIXEIRA, 2005). 
 
Dessa forma, o enfoque metodológico adotado para o estudo das interações entre meio 
ambiente e potencial arqueológico apresenta vínculos com pressupostos da Arqueologia 
Contextual (Contextual Archaeology) que, conforme Waters (1992) está relacionada a uma 
abordagem sistêmica na qual a recuperação de componentes contextuais do ecossistema 
humano (flora, fauna, clima, paisagem e cultura humana) é usada para a interpretação de 
aspectos de estabilidade e mudança cultural. 
 
Assim, a suposição da grande influência do meio natural para o assentamento e atividades de 
populações pré-históricas e históricas, é suportada por dados empíricos etnográficos, 
arqueológicos e estudos teóricos (KIPNIS, 1997). O clima, a geologia, a geomorfologia, o 
suporte biótico em termos faunísticos e florísticos, as características atuais e pretéritas de 
cobertura e uso do solo, fornecem os elementos essenciais a essa avaliação. 
 
Sob a perspectiva Geoarqueológica (WATERS, 1992; WATERS & KUEHN, 1996), torna-se 
possível a determinação de variáveis ambientais com maior potencial para a ocorrência de sítios 
arqueológicos. Essas variáveis, em geral, estão baseadas na concepção da existência de 
determinados padrões recorrentes de ocupação / atividade humana, a partir de certas 
estratégias econômico-sociais ligadas à captação, produção, distribuição, consumo e manejo de 
recursos naturais em uma dada área. 
 
A abordagem ambiental ou geoarqueológica, através da avaliação do entorno físico dos 
vestígios ou sítios arqueológicos, procura estabelecer parâmetros para a interpretação dos 
processos de formação, preservação ou destruição dos vestígios arqueológicos, considerando 
ainda, as possíveis transformações climáticas e paleogeográficas ocorridas no passado. Por 
outro lado, a caracterização da estrutura, da dinâmica e da evolução da paisagem permite 
prever “controles geoarqueológicos”, indicando áreas capazes de preservar ou condicionar 
aspectos de formação e preservação de sítios (BROCHIER, 2004). 
 
Assim sendo, o estudo dos elementos naturais em análise arqueológica constitui importante 
ferramenta preditiva para o diagnóstico de áreas quanto ao potencial de ocorrência de sítios e 
na pesquisa sobre a influência dos aspectos ambientais nos padrões de ocupação e das 
atividades de grupos humanos pretéritos.  
 
No entanto, as premissas teóricas e metodológicas para uma abordagem de sítios inseridos 
eminentemente em meio urbano são discussões contemporâneas, pois, como revela Juliani 
(1996),  
 

“... a preocupação com os recursos arqueológicos urbanos é recente, já que as 
complexidades estruturais das áreas urbanas levaram por muito tempo os arqueólogos a 
descrerem das possibilidades de preservação desses recursos nos solos urbanos”. 

 
Dessa forma, estudos do início da década de 80 levam ao surgimento do conceito de 
Arqueologia Urbana (SALWEN, 1973, CRESSEY & STEPHENS, 1982; STASKI, 1982) e a 
cidade passa a ser compreendida como um sistema unificado e significante de recursos 
materiais, bem preservados no registro arqueológico, embora de difícil leitura, devido à grande 
impermeabilização do solo urbano (JULIANI, 1996). 
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Segundo Staski (1987), uma primeira diferença da Arqueologia Urbana em relação às demais 
“Arqueologias”, é que essa é um fato apriorístico da pesquisa, ou seja, baseia-se em princípios 
anteriores à experiência, é sabido que vai se achar algum vestígio de interesse arqueológico, 
mas, só não se sabe quando. 
 
O fato de alguns dos vestígios encontrados em sítios arqueológicos urbano serem 
cronologicamente recentes, ao contrário do que possam pensar os que vinculam a arqueologia 
apenas ao passado antigo, não tiram o interesse do estudo arqueológico dos testemunhos 
materiais históricos inseridos no solo urbano, pois todo vestígio antigo foi um dia recente e, 
exatamente por isso, a arqueologia, hoje em dia, tem como uma de suas mais novas linhas de 
pesquisa, o denominado “passado recente”. 
 
Nessa mesma linha, diz Olivier (2000) que a especificidade de uma arqueologia interessada em 
vestígios ainda muito próximos de nós é exatamente a relação de proximidade existente entre os 
lugares, os objetos, os modos de vida ou as práticas que continuam a ser as nossas e que 
alimentam nossa identidade coletiva. 
 
Esse mesmo autor menciona que a posição da Convenção Europeia para a Proteção do 
Patrimônio Arqueológico, quando questionada sobre se os restos materiais do passado recente 
podem ser considerados vestígios arqueológicos, fora a de que todo vestígio enterrado ou 
submerso que tenha potencial informativo sobre a história da humanidade e de sua relação com 
o ambiente natural pode ser considerado de pleno direito como um elemento do patrimônio 
arqueológico, qualquer que seja sua situação cronológica (OLIVIER, 2000). 
 
Destarte, os estudos realizados nas áreas de influência do empreendimento, cujo objetivo foi o 
de avaliar o potencial de ocorrência de vestígios de interesse arqueológico nas mesmas, 
consideraram os seguintes tópicos: 
 

 Contextualização arqueológica: que consiste no levantamento secundário de dados 
arqueológicos, tais como: ciência do histórico das pesquisas anteriores; verificação da 
existência de sítios registrados; obtenção e análise de sínteses regionais; 
reconhecimento de coleções existentes em instituições museológicas; busca por 
informações orais; reconhecimento das características dos indícios e das estruturas 
correlatas; etc.; apontando os locais de ocorrência já registrados e avaliando o potencial 
arqueológico da área como um todo; 

 
 Contextualização etno-histórica: na tentativa de impetração de uma visão regional e local 

dos aspectos e informações históricas e étnicas existentes, a fim de estabelecer uma 
relação preditiva que possa avaliar o potencial da área para a presença de indícios de 
ocupações e / ou atividades humanas pretéritas nas áreas de interesse; 

 
 Características ambientais de relevância arqueológica: através da constituição de 

variáveis ambientais consideradas favoráveis à ocupação humana no passado, levando-
se em conta o suporte de áreas para a captação de recursos e matérias primas, 
assentamento e subsistência de populações, características topomorfológicas, suporte 
biótico, etc.; 

 
 Levantamento arqueológico da área de estudo: refere-se à avaliação e prognóstico de 

impactos da ADA através do desenvolvimento das atividades do caminhamento 
arqueológico extensivo, sem a intervenção de subsuperfície, além da busca de 
informações orais pertinentes, visando à identificação de possíveis vestígios 
arqueológicos existentes que porventura possam ter sido ou venham a ser impactados 
pelas ações necessárias à implantação do empreendimento. 
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Todavia, se por um lado, os dados secundários se basearam em informações constantes na 
bibliografia especializada, tais como, histórico das pesquisas publicadas, registro de bens de 
interesse, sínteses regionais, coleções existentes em instituições museológicas, além de 
informações orais, observações das características dos indícios e estruturas de interesse, etc., e 
serviram para se construir um quadro regional de referência para a contextualização dos bens 
que fazem referência ao Patrimônio Cultural. Por outro, os dados primários, obtidos através das 
investigações em campo, fundamentaram-se no levantamento de informações orais e 
caminhamentos extensivos (sem a intervenção de subsuperfície), substanciados por uma 
abordagem metodológica oportunística, conforme critérios explícitos de visibilidade e de 
acessibilidade do terreno (BROCHIER, op. cit.). 
 
Desta forma, a verificação da incidência de vestígios arqueológicos, in situ, baseou-se na 
tentativa de observação de superfícies expostas e leitura estratigráfica em feições erodidas do 
terreno, abordando-se as áreas com superfície desnuda, tais como: caminhos, perfis, voçorocas, 
setores de valas ou de retiradas de terra, etc., analisando as características geoambientais da 
área que poderiam apresentar condições favoráveis à ocupação humana pretérita 
(KASHIMOTO, 1997; KIPNIS, 1997).  
 
Na prática, os procedimentos para a elaboração da presente avaliação não interventiva do 
diagnóstico arqueológico foram desenvolvidos a partir dos três eixos básicos de investigação: 
 

 No levantamento sistemático da bibliografia especializada disponível: através de consulta 
à bibliografia relacionada a etno-história, história, arqueologia regional e bens tombados, 
além de pesquisas junto ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN e 
demais órgãos públicos de gerenciamento do patrimônio histórico e edificado nas esferas 
municipais e estaduais, para obtenção de informações a cerca de possíveis sítios 
arqueológicos e bens edificados registrados nas áreas de influência do empreendimento; 

 
 Na realização de investigações de campo: através do reconhecimento da área com 

utilização de material cartográfico e obtenção de pontos notáveis, com auxílio de 
aparelho GPS, a fim de referenciar a área estudada; vistoria arqueológica na área de 
influência direta do empreendimento, com caminhamento extensivo e observações 
oportunísticas naquelas áreas onde foi possível a visualização da superfície do terreno; 
busca de informações orais junto a moradores e frequentadores da região, com objetivo 
de se obter informações sobre a existência de vestígios de interesse arqueológico e 
histórico nas áreas de influência do empreendimento; 

 
 Na síntese, análise e diagnóstico crítico das informações obtidas, a partir dos itens 

anteriormente expostos, através da elaboração do próprio relatório técnico. 
 
8.4.11.3) Objetivos Gerais e Específicos 
 
Tendo em vista os trabalhos ora desenvolvidos tratarem-se de pesquisa voltada ao 
licenciamento ambiental, os mesmos tiveram por objetivo diagnosticar o potencial para a 
ocorrência de vestígios de interesse ao patrimônio cultural brasileiro nas áreas de influência da 
Linha 15 - Branca. 
 
Visaram, sobretudo, identificar os eventuais riscos a que este possa vir a ser submetido em 
decorrência das atividades necessárias à implantação e operação do empreendimento e indicar, 
caso necessário, ações de proteção física e / ou de resgate desse patrimônio. 
 
Resumidamente, os objetivos específicos deste diagnóstico podem assim ser relacionados: 
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 Localizar e caracterizar possíveis bens de interesse ao Patrimônio Cultural Nacional 
remanescentes nas áreas de influência do empreendimento; 

 Prevenir a destruição e/ou descaracterização desses bens culturais em função das 
atividades necessárias à implantação e operação da linha metroviária; 

 Atender às demandas ambientais preventivas associadas às alterações do meio físico 
promovidas pelas obras, avaliando seu potencial impacto sobre a base de recursos 
culturais materiais existentes na superfície ou matriz pedológica/sedimentar da área a ser 
diretamente afetada pelo empreendimento; 

 Recomendar medidas de acautelamento (se identificados bens culturais), a fim de se 
prevenir ou mitigar danos ao patrimônio. 

 
Neste diagnóstico estão sendo considerados os seguintes elementos do Patrimônio Cultural: 
 

 Patrimônio Arqueológico: representado por bens físicos e paisagísticos associados a 
ocupações humanas pretéritas remanescentes na área de estudo, ou seja, vestígios que 
indiquem presença humana na área, independente do período cronológico a que se 
relacionem. 

 Patrimônio Histórico: compreende os bens materiais móveis e imóveis reconhecidos 
pelas comunidades locais ou pelas diferentes esferas do poder público como de 
significância histórico-cultural. Abrange, entre outros, as edificações que representam 
formas tradicionais de ocupação humana, estruturas edificadas, imagens religiosas, 
tralhas domésticas e ferramental de trabalho. 

 
8.4.11.4) Definição das Áreas de Influência 
 
Para o estudo das áreas de influência do empreendimento sobre o patrimônio cultural 
arqueológico devem ser considerados os modos de inserção desse recurso não somente no 
meio físico, mas também no contexto sociocultural. Além disso, esses bens estão inseridos em 
ambiente natural cujas características morfológicas e topográficas podem influenciar na sua 
conservação, de forma que, essas características, juntamente com os fatores de transformação 
antropogênica, são fundamentais para que se possa compreender o sítio arqueológico, seu grau 
de preservação e associá-lo ao histórico da ocupação humana da área de estudo. 
 
O patrimônio arqueológico e histórico-cultural1 de uma região é constituído pelos vestígios 
materiais remanescentes, representativos dos processos culturais que nela se sucederam em 
períodos pré-históricos e históricos, podendo apresentar, portanto, uma ampla abrangência 
temporal, tornando-se necessário para caracterizá-lo: 
 

 A identificação dos vestígios materiais associados aos antigos assentamentos das 
populações que ocuparam a região em que se insere a área de estudo, em tempos 
anteriores e posteriores à colonização europeia; 

 A caracterização do potencial informativo e de preservação desses vestígios, avaliando 
sua importância científica e patrimonial (aspectos públicos, históricos, culturais, etc.); 

 A estimativa do potencial apresentado pela área para preservação de bens de interesse 
arqueológico e histórico-cultural e a avaliação das fragilidades a que esse patrimônio 
está sendo submetido, seja por fatores de origem natural ou humana. 

                                                           
1 Entende-se aqui o patrimônio arqueológico e histórico-cultural como “(...) os aspectos físicos, naturais e artificiais, 
associados às atividades humanas, incluindo sítios, estruturas e objetos possuindo significância, individualmente ou 
em grupo, em história, arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento (cultural) humano.” (FOWLER, 1982 apud 
CALDARELLI, 1999:347). 
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O potencial arqueológico de uma área, ou seja, a probabilidade de ocorrência de vestígios 
culturais materiais que apresentem significância arqueoinformativa, é indicado e varia de acordo 
com os contextos histórico e ambiental apresentados, sendo referenciados pelos diferentes 
padrões pretéritos de assentamento humano e de uso do solo conhecidos. 
 
Assim, a natureza dos bens arqueológicos, componentes do patrimônio cultural da Nação, indica 
que os mesmos sejam avaliados, nos estudos ambientais, como componentes do meio 
antrópico. No entanto, as áreas de influência para essa disciplina devem ser associadas àquelas 
definidas para o meio físico, uma vez que os registros dos vestígios materiais das atividades ou 
dos usos passados de um determinado local são normalmente encontrados preservados no 
solo, esse, por sua vez, entendido como a matriz de sustentação dos recursos arqueológicos. 
 
De uma maneira geral e dado o caráter simplificado deste diagnóstico, a definição das áreas de 
influência foi estabelecida considerando-se a Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência 
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), conforme justificativa a seguir: 
 

 Área de Influência Indireta (AII): corresponde ao centro urbano expandido a partir do foco 
central do empreendimento, englobando os bairros paulistanos de entorno, a interação 
entre eles e outros bairros ou cidades limítrofes à zona norte da cidade de São Paulo. A 
bacia hidrográfica local é representada pelo alto curso do rio Tietê e por seus afluentes, 
se destacando nesse caso o rio Cabuçu; 

 
 Área de Influência Direta (AID): corresponde á área do entorno do empreendimento que 

possa conter vestígios arqueológicos associados ao contexto da ADA. Pode ser 
caracterizada por uma bacia hidrográfica local ou por um território de ocupação e / ou 
captação de recursos. No caso deste empreendimento, considera-se como AID uma 
faixa de terreno de 600 metros de cada lado do traçado. 

 
 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à área do terreno diretamente afetada 

antrópica e fisicamente pelas obras necessárias à implantação do empreendimento. 
Neste caso, a ADA se limita ao perímetro de desapropriações, estabelecido por núcleos 
de implantação não contínuos ao longo da traçado da linha metroviária. 

 
 Área de Influência Indireta – AII 
 
 Contexto Arqueológico 
 
Para uma análise dos contextos de ocupação humana da bacia hidrográfica do Alto Tietê, há 
que se considerar o Quadro 8.4.11.4-1, mostrado a seguir, que sintetiza o conhecimento 
arqueológico produzido até hoje e destaca as principais características tipológicas das 
sociedades que em diversos momentos da história interagiram no espaço e nas paisagens 
próximas ao empreendimento. 
 

Quadro 8.4.11.4-1 
Sítios arqueológicos conhecidos nos municípios que compõem 

a bacia hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6). 
 

MUNICÍPIO NOME DO SÍTIO TIPOLOGIA FONTE 
Barueri Aldeia de Barueri Histórico Scatamacchia & Franchi, 2001/2002. 

Carapicuíba 
Aldeia de Carapicuíba Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Flamboyant Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Fazenda Velha Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 

Cajamar Juqueri Histórico A Lasca Arqueologia, 2008. 
Cotia Cotia-01 Histórico SR / IPHAN – SP, 2010. 
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MUNICÍPIO NOME DO SÍTIO TIPOLOGIA FONTE 
Embu-Guaçu Santa Rita 1 Lítico, histórico SR / IPHAN –SP, 2010. 

Guarulhos 
Garimpo de Ouro do 
Ribeirão das Lavras 

Cerâmico SR / IPHAN – SP, 2010. 

Itapevi 

Ambuitá 1 Colonial / Histórico 
Robrahn-González & Bava de Camargo, 
2004. 

Ambuitá 2 Pré-colonial 
Robrahn-González & Bava de Camargo, 
2004. 

Ambuitá 3 Colonial / Histórico 
Robrahn-González & Bava de Camargo, 
2004. 

Eurofarma I Histórico, lítico SR / IPHAN – SP, 2010. 
Eurofarma II Histórico SR / IPHAN – SP, 2010. 
Eurofarma III Histórico SR / IPHAN – SP, 2010. 
Eurofarma IV Histórico SR / IPHAN – SP, 2010. 

Itaquiti 1 
Sítio cerâmico e 
lítico 

A Lasca Aqueologia, 09/2008. 

Mogi das Cruzes 

Lago do Parque Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Santa Rita Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Santo Alberto Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
São José Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Capela de Aparecidinha Histórico NAUBC. 
Taboão Histórico NAUBC. 

Osasco 
Fazenda Veloso Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Quartel e vila de 
Quitaúna 

Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 

Santo André Valmir de Lima Pré-colonial SR / IPHAN, 2010. 

São Paulo 

Anália Franco/ Capão Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Beco do Pinto Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Capela de São Miguel Colonial / Histórico Juliani et alli., 2007. 
Casa do Tatuapé Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Casa 1 – Pátio do 
Colégio 

Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 

Casa de Ferroviário Histórico A Lasca Arqueologia / CPTM, 2008. 
Fábrica Petibon Histórico Zanettini, com. pes. 

Jaraguá I 
Pré-colonial 
cerâmico 

Robrahn-González & Zanettini, 2003. 

Jaraguá II Pré-colonial lítico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Mineração Jaraguá Histórico Robrahn-González & Zanettini, 2003. 
Morrinhos Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Morumbi Pré-colonial lítico De Blasis & Robrahn-González, 2002. 

Olaria II 
Pré-colonial 
cerâmico 

Robrahn-González & Zanettini, 2003. 

Parque da Luz Histórico DPH / SCMSP. 
Penha Cerâmico Araújo, 2007. 
Sítio Mirim Histórico CNSA / IPHAN, 2010. 
Sítio São Miguel 1 Colonial / Histórico A Lasca Arqueologia / CPTM, 2008. 

 
Como é notório, a região fisiográfica em questão constitui uma área de grande importância para 
o conhecimento do cenário arqueológico regional paulista, pois são muitas as ocorrências e os 
sítios arqueológicos encontrados, afora àqueles vestígios que não estão devidamente 
registrados, em função da ausência de programas de levantamentos sistemáticos científicos 
para essa bacia hidrográfica. 
 
Embora achados arqueológicos fortuitos associados às populações ceramistas de tradição 
Tupiguarani tenham sido descobertos desde o final do século XIX em alguns bairros da cidade 
de São Paulo como: Mooca, Brás, Luz, Brooklin, Penha e Anhanguera (ARAÚJO, 1995, 2007; 
JULIANI, 1996; PEREIRA JR., 1964; SANT'ANNA, 1944), a bacia do Alto Tietê é ainda muito 
pouco conhecida do ponto de vista da arqueologia pré-colonial. 
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Não obstante, devido aos inúmeros estudos realizados em função das necessidades de 
licenciamento ambiental de empreendimentos modificadores do meio físico, o contexto de 
ocupação humana da bacia do Alto Tietê vem recebendo um importante aporte informativo 
quanto ao sistema regional de ocupação humana pretérita. 
 
A despeito de existirem informações acerca de uma ponta de flecha de pedra lascada 
encontrada no bairro da Luz, o primeiro sítio pré-colonial reconhecido para a região foi o Sítio 
Lítico de Morumbi, localizado em 1967 no bairro do mesmo nome, município de São Paulo. 
Tratava-se de um sítio-oficina de extração de matéria prima para artefatos líticos lascados 
associados a populações de caçador-coletores (JULIANI, 1996). Estes são os vestígios mais 
antigos da atual região metropolitana de São Paulo, remanescentes de cerca de 7.000 anos 
atrás, e associados a grupos detentores de uma indústria lítica que incluía, entre outros 
artefatos, as pontas de projétil. 
 
Contudo, em 2006, durante a construção de um condomínio de alto padrão, boa parte do sítio 
arqueológico foi destruída durante as obras, já que sua divulgação ocorreu quando esta já 
estava muito avançada. O salvamento arqueológico se deu em uma pequena área que ainda 
não havia sido atingida pela obra. O material coletado foi exposto na mostra “Escavando o 
Passado” no Centro de Arqueologia de São Paulo, no Sítio Morrinhos em 2009. 
 
O local é considerado como uma “oficina”, local onde se fazia a extração de sílex, um tipo de 
pedra muito utilizada pelos indígenas na fabricação de ferramentas, como facas, raspadores e 
pontas de flecha, que poderiam ter servido as diversas populações da região. Muitos grupos 
indígenas teriam visitado a região do Sítio lítico do Morumbi, sem obrigatoriamente significar que 
ali era o local de moradia de tais indígenas, e nem que ali se realizava a finalização do processo 
de confecção das ferramentas. 
 
Outros estudos arqueológicos, como àqueles realizados no trecho oeste do Rodoanel 
Metropolitano Mário Covas permitiram a localização de mais três sítios arqueológicos pré-
coloniais na região do Morro de Jaraguá, com vestígios cerâmicos de uma aldeia indígena de 
Tradição Itararé (atribuída aos ancestrais dos índios Kaingáng) e vestígios líticos lascados com 
filiação não definida. 
 
Outros sítios arqueológicos que foram descobertos há pouco tempo e submetidos a 
procedimentos de resgate científico fazem parte de um complexo arqueológico localizado no 
interior da propriedade adquirida pela empresa Eurofarma, no município de Itapevi, junto ao km 
35 da Rodovia Castelo Branco. 
 
Referências sobre esse conjunto constam de artigos publicados na Folha da S. Paulo, datado de 
12 de Janeiro de 2004, onde, segundo a reportagem, há a presença de um “raro mosaico 
arqueológico de boa parte das culturas que se sucederam na região da Grande São Paulo...“. 
 
Os vestígios vão de ferramentas de pedra e fogueiras com centenas de anos à cerâmica 
produzida por tupis, bandeirantes e até caboclos do século 19: 
 
 “Os cinco sítios de onde vêm os achados estão no município de Itapevi (43 quilômetros a oeste 
de São Paulo) e podem trazer contribuições importantes para entender o cotidiano do ciclo 
bandeirante...” (Notícia veiculada no caderno Ciências do jornal Folha de São Paulo). 
 
Naquele empreendimento foram identificados três sítios arqueológicos, sendo que o sitio 
Ambuitá 2 (datado em 560 anos AP) está relacionado à ocupação indígena anterior a chegada 
do elemento europeu e africano ao continente (ROBRAHN-GONZÁLEZ e BAVA DE CAMARGO, 
2004), enquanto os sítios Ambuitá 1 e 3 estão associados a ocupações de períodos coloniais e 
pós-coloniais. Vale destacar que o sitio Ambuitá 3 pertenceu a um contexto cronológico mais 
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recuado, apresentando fragmentos cerâmicos com forte influencia da Tradição Tupiguarani além 
de  algumas faianças portuguesas. Ademais, esse sítio esta relacionado aos domínios de uma 
grande propriedade rural, o solar São João, o qual tem sua datação girando em torno de 1720-
1730 (op. cit., 2004, p. 126). 
 
Também no município de Itapevi, durante os trabalhos investigativos para o diagnóstico 
arqueológico do empreendimento “Loteamento Habitacional Terras da Venda” (A LASCA 
ARQUEOLOGIA, 09/2008) foram encontrados em superfície, num situado a cerca de 500 m de 
distância da atual fábrica da Eurofarma, vestígios materiais que caracterizaram o sítio 
arqueológico Itaquiti 1. Os vestígios materiais eram constituídos de fragmentos cerâmicos 
diversos, além de materiais líticos lascados e um bloco rochoso gravado e polido. 
 
Os fragmentos cerâmicos encontrados na ocasião foram analisados ainda em campo e 
pareceram ser confeccionados pela técnica de rolete, com queimas diversificadas (de completa 
a incompleta) e diferentes tipos de padrões decorativos (lisa, ungulada, corrugada e engobada 
em vermelho), além de tamanhos que não excederam 6 cm de comprimento. A maior distância 
entre as evidências encontradas foi de 135 m no sentido Leste-Oeste, e 55 m no sentido Norte-
Sul, mostrando uma grande dispersão do material. 
 
Isoladamente, foi encontrado um fragmento de material lítico lascado (quartzo leitoso) de 4 cm 
de comprimento e um fragmento de rocha gnáissica com formato de paralelepípedo e 
dimensões de 20 cm nas arestas maiores e 15 cm nas menores, com sinais de gravuras e de 
desgaste que indicam que a peça pode ter sido utilizada como polidor. 
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Figura 8.4.11.4-1: Vestígios encontrados na área do Sítio Arqueológico Itaquiti 1.
 
 
A quantidade e a expressiva área de dispersão dos materiais cerâmicos encontrados são 
indicadores da presença no local de um sítio arqueológico pré-colonial, associado ao 
assentamento de grupo de agricultores ceramistas, cuja cultura material foi descrita na 
arqueologia como Tradição Tupiguarani. 
 
O local registrado no CNSA/IPHAN – Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos como Sítio 
Arqueológico Itaquiti 1 – Coordenadas UTM 23K 300.597E / 7.398.014 (ponto central), até o 
presente momento, pelo que se sabe, não sofreu ação de resgate científico arqueológico, de 
forma que não há novas informações a respeito desse sítio.  
 
Atualmente, em função do desenvolvimento das obras para a implantação do trecho Sul do 
Rodoanel metropolitano, sabe-se que novos sítios arqueológicos pré-coloniais e histórico-
coloniais foram descobertos; contudo, as informações a respeito desses achados ainda não 
foram divulgadas. 
 
Demais sítios arqueológicos reconhecidos para a bacia do Alto Tietê e Cabeceiras apresentam 
materiais culturais históricos associados às ocupações existentes a partir do início do período 
colonial até o final do século XIX (JULIANI, 1996). 
 
No município de São Paulo, já foram pesquisados alguns sítios de ocupação colonial, tanto rural 
(Sítios Mirim, Morrinhos, Casa do Tatuapé, Casa do Grito e Casa do Itaim Bibi), como urbana 
(Casa da Marquesa e Casa nº. 1) (op. cit., 1996). Os vasilhames cerâmicos resgatados nesses 
sítios apresentam uma diversidade de estilos decorativos comuns aos sítios históricos coloniais 
conhecidos no Brasil inteiro. Podem ser citados o inciso, o inciso em barra, o escovado e o 
pintado, sendo comum nessa cerâmica a presença de apêndices. 
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Figura 8.4.11.4-2: Cerâmicas históricas provenientes de pesquisas arqueológicas nas casas rurais paulistas 
de São Paulo (Acervo do Setor de Arqueologia PMSP/SMC/DPH). 
 
 
No centro histórico de São Paulo foram também pesquisadas áreas de descarte (antigos lixões) 
relacionadas ao século XIX. O monitoramento arqueológico das obras de revitalização do Vale 
do Anhangabaú, no início da década de 1990, e posteriormente da Avenida Senador Queiroz, 
possibilitou o resgate de quantidades consideráveis de materiais associados a tralhas 
domésticas, notadamente louças europeias além de garrafas e frascos de vidro utilizados para o 
armazenamento e comercialização de bebidas e medicamentos. 
 
No início da colonização, no povoado de Santo André, vivia João Ramalho, genro do cacique 
Tibiriçá, que dispunha de numerosos aliados indígenas e dominava larga extensão dos campos 
de Piratininga. Juntamente com seus sócios, dedicava-se ao apresamento e comércio de 
escravos indígenas, negociados e exportados no litoral (SILVA, 1955). Pouco depois, os jesuítas 
fundaram nos campos de Piratininga o Colégio de São Paulo, núcleo em torno do qual se 
instalou o vilarejo que logo iria sobrepuser ao de Santo André, que acabou sendo desativado, 
tendo seus moradores sido transferidos para São Paulo de Piratininga, aonde iriam então se 
concentrar os povoadores do planalto. 
 
O desenvolvimento da colonização europeia afetou os contatos amigáveis estabelecidos entre 
portugueses e indígenas tupi no início do século XVI, em decorrência do apresamento para uso 
como mão de obra escrava e da prática de confiná-los em aldeamentos, nos quais podiam ser 
contratados como servos. Isto provocou a fuga em massa dos tupi, que se dirigiram para o alto 
Tietê e para o alto Paraíba. 
 
Sobre os aldeamentos paulistas, consideradas as peculiaridades no processo de ocupação 
colonial brasileiro (PETRONE, 1995) pode-se considerar que os seguintes assentamentos 
indígenas apresentam contextos bastante semelhantes: Escada (Guararema), Barueri (acima), 
Pinheiro e São Miguel (São Paulo), Carapicuíba entre outros. Com exceção de Pinheiros. Estes 
aldeamentos citados são sítios arqueológicos conhecidos, carecendo apenas o aldeamento da 
Escada de estudos sistemáticos. Ainda segundo o mesmo autor, possuem relação intrínseca 
com a colonização do território paulista. Nesses aldeamentos os “nativos” em processo de 
“civilização”, eram reunidos em um mesmo território sobre a administração de ordens religiosas, 
principalmente jesuíticas, ou mesmo por leigos a partir do século XVII, após a nomeação de 
administradores pela Câmara de São Paulo. Apesar de oficialmente não ser permitida a 
escravização de indígenas, a requisição de mão de obra indígena para trabalhos em esfera 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:            
10/09/2012 

Folha: 
              654 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

pública, ou mesmo a contratação por particulares junto aos administradores de seus índios 
tutelados, configurou-se em prática recorrente, não sendo incomum o estabelecimento dos 
aldeamentos próximos a grandes propriedades rurais, principalmente no caso dos aldeamentos 
religiosos. Também se estabelece como critérios para os aldeamentos dois fatores funcionais: a 
necessidade de defesa dos Campos de São Paulo de Piratininga frente a grupos indígenas “não 
civilizados” e as áreas correspondentes a aldeias pré-existentes, tendo em vista o 
aproveitamento de trilhas e vias já conhecidas pelos não europeus, muito utilizadas pela 
atividade bandeirista.  
 
Pesquisas desenvolvidas no aldeamento indígena de Barueri (SCATAMACCHIA e FRANCHI, 
2001) trouxeram à luz novos conhecimentos sobre os indígenas ocupantes da bacia do alto 
Tietê, por ocasião do contato com o europeu. A Aldeia de Barueri, originalmente ocupada por 
indígenas tupi e onde foi instalado um aldeamento de catequese por jesuítas portugueses, 
corresponde a um sítio arqueológico situado e implantado em alto terraço à margem direita do 
rio Tietê. 
 
A característica especial deste sítio é sua posição geográfica, no limite do trecho navegável do 
alto Tietê, caracteriza-se como um sítio arqueológico multicomponencial, apresentando 
edificação de relevância arquitetônica e cotas arqueológicas negativas preservadas. O material 
arqueológico coletado durante as escavações deste sítio está sob a guarda do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Uma pequena coleção deste material, 
representada por fragmentos cerâmicos de influência tupi e colonial brasileira, materiais 
construtivos e material ósseo, pode ser visitada no Museu Municipal de Barueri.  

Figura 8.4.11.4-3: Cerâmica indígena com decoração pintada pertencente à tradição tupi-guarani. 
(Os fragmentos da esquerda são de pequenas tigelas e o da direta corresponde ao fragmento de um vaso 
grande, normalmente utilizado para a fabricação de bebidas e muitas vezes reutilizado como urna funerária - 
SCATAMACCHIA e FRANCHI, 2004). 
 
 
A mesma instituição também guarda documentação referente a artigos publicados em periódicos 
locais que fazem referência aos trabalhos arqueológicos ali desenvolvidos. Como o sítio 
arqueológico, localizado à rua Nossa Senhora da Escada, no bairro da Aldeia de Barueri, ainda 
não foi urbanisticamente reintegrado, é possível visualizar a estratigrafia arqueológica nas 
trincheiras abertas durante as escavações arqueológicas na área externa da capela.  
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Figura 8.4.11.4-4: Implantação do sítio arqueológico do Aldeamento de Barueri e intervenções arqueológicas 
realizadas (SCATAMACCHIA & FRANCHI, 2004) e sítio arqueológico Aldeia de Barueri (área externa), situação 
à época. 
 
 
Outra amostra do valor científico para o conhecimento dos modos de vida e das soluções 
culturais resultantes do contato entre o catequizador e o indígena no contexto dos aldeamentos 
paulistas pode ser observada nos estudos desenvolvidos por Juliani et al (2007) no Sítio 
Arqueológico do Aldeamento de São Miguel Paulista, notadamente na qualidade da cerâmica 
utilitária ali produzida. 
 

 
Figura 8.4.11.4-5: Capela de São Miguel, construção colonial jesuítica de 1622, implantado em patamar de 
média vertente da margem esquerda do rio Tietê. 
 
 
Recentemente, novas informações reforçam o conhecimento a respeito do contexto da 
ocupação humana na região metropolitana de São Paulo com os achados de vestígios materiais 
referentes aos séculos XVII ao XIX no bairro de São Miguel Paulista, zona leste paulistana. 
 
O desenvolvimento de uma campanha de salvamento arqueológico no Sítio São Miguel Paulista 
1 (A LASCA ARQUEOLOGIA, 12/2008) pela equipe da A Lasca Arqueologia concluiu, através 
da ocorrência de artefatos de cerâmica e louças semelhantes àqueles verificados no contexto de 
ocupação do Sítio Capela de São Miguel, que o local de deposição primária desses materiais 
devia estar situado no entorno da Capela, localizada a cerca de uma centena de metros em 
posição mais elevada em relação ao sítio estudado, mas que as sucessivas obras de 
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readequação viária e revitalização da Praça Aleixo Monteiro Mafra poderiam ter gerado parte 
dos vestígios encontrados no Sítio São Miguel Paulista 1.  
 

 
Figura 8.4.11.4-6: Exemplos de fragmentos de vasilhas cerâmicas do acervo do sítio São Miguel Paulista 1. 
Extraído de A LASCA ARQUEOLOGIA / CPTM (2008). 
 
 

Figura 8.4.11.4-7: Fragmentos de porcelana e faiança fina encontrados no sítio São Miguel Paulista 1 - 
Extraído de A LASCA ARQUEOLOGIA / CPTM (2008). 
 
 
No mesmo relatório técnico, apesar de apresentar uma cronologia bem mais recente, porém não 
menos importante, datada a partir das décadas de 1920 a 1930, também são referidos o resgate 
dos vestígios que compõem o Sítio Casa de Ferroviário, cujos restos materiais contam parte da 
história da introdução da ferrovia no território paulista. 
 
Também, no município de Cajamar, extremo oeste da região metropolitana, a equipe da A Lasca 
Arqueologia escavou no final de 2008 o sítio arqueológico denominado Sítio Juqueri, sendo 
registrado nele vestígios de materiais diversos, desde depósitos com espólios recentes 
(entulhos) até fragmentos cerâmicos que remetem a uma ocupação que pode retroceder até o 
século XVII, de alguma forma ligada aos períodos das lavras minerarias nos territórios 
circunvizinhos à capital paulista. A análise laboratorial do material coletado no resgate científico 
e os relatórios finais ainda estão em curso, de modo que tal afirmação ainda não pode ser 
totalmente descrita com propriedade e exatidão. 
 
Assim, o ainda escasso conhecimento arqueológico da atual região metropolitana de São Paulo 
via de regra remete às informações historiográficas sobre a ocupação indígena pré-colonial, 
registradas pelos primeiros europeus a penetrarem no território paulista. 
 
 
 
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:            
10/09/2012 

Folha: 
              657 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

 Contexto Etnohistórico 
 
O conhecimento arqueológico da região da área de estudo remete às informações sobre a 
ocupação indígena pré-colonial da atual região metropolitana de São Paulo. Assim, segundo as 
fontes disponíveis, quando da chegada dos primeiros portugueses ao território paulista, a região 
se encontrava ocupada por índios originários de diversas nações, divididos, segundo os 
colonizadores seiscentistas, em duas grandes nacionalidades: os tupi e os tapuia (tronco 
linguístico Macro-Jê). De certo modo, esse conjunto de dados pode ser relacionado às 
evidências arqueológicas já registradas, tendo sido encontrados sítios arqueológicos pré-
históricos que foram associados à Tradição Una (provável correlação com os Jê) e à Tradição 
Tupiguarani (grupo linguístico Tupi-Guarani). 
 
Segundo Nimuendajú (1981), a região do estado de São Paulo no período colonial era ocupada 
por índios das famílias Jê e Tupi-Guarani representadas pelos grupos predominantes, Kayapó e 
Guarani, respectivamente. 
 
Para Monteiro (1994), no atual território do estado de São Paulo, na época colonial, os grupos 
indígenas se distribuíam em quatro grandes regiões. A primeira, no território correspondente ao 
da Capitania de São Vicente, habitada no século XVI pelos Tupi, abrangia a faixa litorânea do 
Rio de Janeiro, estendendo-se até a Baixada Santista e parte do interior paulista. A segunda, 
situada entre o Vale do Paraíba e a serra da Mantiqueira, teria sua ocupação por grupos de 
troncos linguísticos Jê, incluindo outros grupos além dos Puri, conhecidos como Guayaná e 
Maromi. Os Guayaná seriam os ancestrais dos Kaingang2 e teriam oferecido grande resistência 
ao avanço da lavoura cafeeira no oeste paulista durante o século XIX. A terceira região, a oeste 
da capitania, revelou a presença de grupos não tupi de menor destaque. E finalmente, a quarta 
região, mais para o sul e sudoeste, onde os Guarani seriam os grupos dominantes. 
 
Se os tupi são associados aqueles que falavam a língua geral (SAMPAIO, 1911), conhecida ao 
longo da costa, de norte a sul, os tapuia eram os que não compreendiam ou não falavam essa 
língua. Segundo Monteiro (1984), na atual região metropolitana de São Paulo estavam 
localizados, sobretudo, os indígenas de fala tupi: os chamados Tupiniquim. 
 
Em termos de classificação linguística e etnográfica, os Guayaná foram por vezes identificados 
com os Tupiniquim e, por outras, considerados como tribo de classificação étnica e linguística 
não Tupi (prováveis ancestrais dos Kaingáng, de família linguística Jê). Os Guayaná foram 
descritos como: 
 

“[...] gente de pouco trabalho, muito molar, não usam entre si lavoura, vivem de caça que matam e 
peixe que tomam nos rios, e das frutas silvestres que o mato dá: são grandes flecheiros e inimigos 
de carne humana.” (MONTEIRO, 1994) 

 
Os Tupiniquim, contrariamente, “entrosavam-se as atividades da caça e pesca com as da 
lavoura, esta realizada com recursos bastante rudimentares e segundo o sistema da coivara” 
(SCHADEN, 1954). Eram guerreiros, sendo a cultura tupi associada à caça de inimigos para o 
sacrifício ritual e o consumo antropofágico. 
 
Outras diferenças marcantes são assinaladas, no que se refere à cultura material. Os Tupi 
dormiam em redes e os Guayaná sobre esteiras no chão. Também o enterramento dos mortos 
em igaçabas de cerâmica, dispostas próximas às cabanas ou em seu interior, distinguia os Tupi 
de seus vizinhos. Suas vasilhas de cerâmica eram confeccionadas pela técnica do 
acordelamento, apresentando-se simples ou decoradas com motivos pintados, digitais, 

                                                           
2 É importante ressaltar que a denominação Kaingáng está associada aos índios Coroados de São Paulo 
(GAGLIARDI, 1983).  
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ungueais, impressos, estriados, roletados, nodulados ou incisos. As formas e tamanho das 
vasilhas variavam de acordo com suas funções. 
 
Ainda em relação à constante presença dos indígenas Tupi-Guarani e outras tribos na região, é 
uma importante referência o fato de que, na Capitania de São Vicente e no local onde foi 
fundada a vila de São Paulo, no século XVI, terem sido registradas diferentes formas de 
organização social e territorial. No caso dos Tupiniquim e dos Guayaná, estes ficaram 
conhecidos como “habitantes das serras” e seriam nômades e aqueles, sedentários, teriam 
como sustento a caça e a coleta (MONTEIRO, op.cit.). 
 
Hoje, parece haver consenso em torno do fato de que o território compreendido pela maior parte 
da atual região metropolitana de São Paulo era ocupado efetivamente por tribos Tupiniquim, 
estando os Guayaná localizados mais a nordeste e os Maromi ou Guarulhos nos contrafortes da 
Mantiqueira. 
 
No período colonial, a distribuição desses grupos foi profundamente modificada, tanto pelo 
extermínio dos índios quanto pelos deslocamentos forçados a partir dos avanços dos 
portugueses para o interior. 
 
Freitas (1911) cita que o arranjo da distribuição espacial indígena acima descrita, encontrada 
pelos portugueses que chegaram às terras paulistas no início do século XVI, devia ser 
relativamente recente, conforme se depreende de um documento manuscrito encontrado na 
biblioteca de Évora, de autoria atribuída ao Padre José de Anchieta, no qual se menciona terem 
os tupi se assenhoreado dos campos de Piratininga depois de bater e repelir para o interior os 
Guaianá. 
 
De qualquer modo,  
 

“[...] convivendo, guerreando ou evitando-se no início do século XVI, estes antigos habitantes da 
região paulista acabaram compartilhando uma experiência em comum: o trágico encontro com a 
civilização europeia. Cada grupo reagiu de maneira distinta, alguns se defendendo, outros se 
entregando, mas o resultado em longo prazo não variou. De todos esses povos, restam hoje 
apenas vestígios toponímicos.” (MONTEIRO, op.cit.). 

 
Segundo Petrone (1995), a ocupação do Planalto Paulistano, no século XVI, pelos 
colonizadores, foi definida pelas condições já aproveitadas pelo povoamento indígena da região 
sudeste do Brasil, para o qual esta área exercia função de centro demográfico: 
 

“A utilização da baixada litorânea e das terras do planalto pelo ameríndio e a definição de vias de 
circulação entre essas duas áreas, implicaram em um longo processo, que levou a uma 
determinada organização do espaço. Os primeiros colonos europeus, por sua vez, já não 
encontraram quadros naturais intactos, mas parcialmente modificados, aos quais reagiram com 
novos processos, aproveitando, entretanto, a experiência ameríndia”. 

 
Corroboram com essa colocação relatos de jesuítas que afirmam que, quando aqui chegaram, 
encontraram muitas aldeias indígenas assentadas em patamares próximos aos grandes eixos 
fluviais. Estes eixos representavam, além da possibilidade da pesca, as principais vias de 
circulação, também utilizadas pelos primeiros colonizadores que, vindos do litoral, visavam 
alcançar o local escolhido para implantação da Vila de São Paulo. 
 
O desenvolvimento da colonização europeia afeta os contatos amigáveis estabelecidos entre 
portugueses e indígenas tupi no início do século XVI, em decorrência do apresamento para uso 
como mão de obra escrava e da prática de confiná-los em aldeamentos, nos quais podiam ser 
contratados como servos. Isto provocou a fuga em massa dos tupi, que se dirigiram do litoral 
para o alto Tietê e para o alto Paraíba. 
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O local escolhido pela Companhia de Jesus no planalto paulistano para a instalação do Colégio 
e da Igreja do Senhor do Bom Jesus, em 1554, visando a catequização indígena, foi um sítio na 
colina localizada na confluência do rio Tamanduateí com o ribeirão Anhangabaú (Almeida, s/d), 
onde se situava: “[...] o principal assentamento tupiniquim na época da chegada dos europeus 
[...] o do chefe Tibiriçá, certamente o mais influente líder indígena da região” (MONTEIRO, 
1994). 
 
Conforme Almeida (s/d), São Paulo de Piratininga foi o quarto povoamento instalado na 
Capitania de São Vicente. Os primeiros foram as Vilas de São Vicente (1532) e Santos (1539), 
no litoral. O terceiro, o arraial de João Ramalho, Santo André da Borda do Campo (1553), 
caracterizou-se como importante ponto de apoio à conquista do planalto (SIMÕES JR., 2005). 
 
No início da colonização, no povoado de Santo André, vivia João Ramalho, genro do cacique 
Tibiriçá, que dispunha de numerosos aliados indígenas e dominava larga extensão dos campos 
de Piratininga. Juntamente com seus sócios, dedicava-se ao apresamento e comércio de 
escravos indígenas, negociados e exportados no litoral (SILVA, 1955). 
 
Pouco depois, os jesuítas fundam, nos campos de Piratininga, o Colégio de São Paulo, núcleo 
em torno do qual se instala o vilarejo, que logo iria superar ao de Santo André, o qual acabou 
sendo desativado e tendo seus moradores transferidos para São Paulo de Piratininga, aonde se 
concentraram os povoadores do planalto. 
 
As cartas deixadas pelos jesuítas informam que eles foram convidados pelos indígenas a se 
estabelecerem junto à sua aldeia. Nos dizeres desse autor: 
 

“[...] havia um interesse econômico por parte dos índios, pois eles sabiam que os jesuítas lhes 
forneceriam as ferramentas de que eles precisavam para trabalhar a terra e produzir seus 
artefatos [...]”. 

 
Segundo Monteiro (1994), duas outras aldeias se destacam nos relatos da época, ambas 
chefiadas por irmãos de Tibiriçá: a de Jerubatuba, chefiada por Caiubi, localizada cerca de doze 
quilômetros ao sul de Inhapuambuçu, nas proximidades do futuro bairro de Santo Amaro, e a de 
Ururaí, chefiada por Piquerobi, situada seis quilômetros ao leste de Inhapuambuçu, a qual se 
tornou, mais tarde, a base do aldeamento jesuítico de São Miguel. 
 
Para Ellis (1950), o povoamento do território paulista pelos portugueses consolidou-se, 
efetivamente, durante o século XVIII e o conhecimento do chamado “sertão”, teria início a partir 
das incursões realizadas desde o século XVI. Essas investidas possibilitaram a abertura do 
interior da Colônia através de três importantes caminhos, cujo centro de conversão era a Vila de 
São Paulo de Piratininga, a área de interesse para o presente estudo. 
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Figura 8.4.11.4-8: Os caminhos para a interiorização do sertão paulista a partir do século XVI e XVII. 
Fonte: ELLIS JR., 1950. 
 
 
Os primeiros colonos na região ocuparam-se, portanto, de uma importante atividade econômica: 
a escravidão indígena. A sua verdadeira importância comercial residiria no uso desses braços 
para o trabalho nas fazendas locais. Conforme explica MONTEIRO, 1994: 
 

“[...] a principal função das expedições residia na reprodução física da força de trabalho, e não 
conforme se coloca na historiografia convencional, no abastecimento dos engenhos do litoral, 
embora alguns cativos tenham realmente sido entregues aos senhores de engenho. Portanto, ao 
contrário de outros sistemas de apresamento e fornecimento de mão de obra — onde o tráfico 
africano é o exemplo mais notável —, os paulistas não exerceram o papel de intermediários no 
comércio de cativos, sendo antes tanto fornecedores como consumidores da mão de obra que 
este sistema integrado produzia.” 

 
A atividade bandeirista de apresamento foi extremamente favorecida pelo fato de a Vila de São 
Paulo de Piratininga se encontrar em posição geográfica extraordinariamente vantajosa, 
favorecida, segundo Prado Jr. (1998), por um relevo suave e vales largos que procuram o 
interior do país, além de a região contar com os caminhos indígenas, que, segundo Marcílio 
(1973), além de partir em todas as direções, indicavam o meio de transpor os obstáculos 
topográficos. 
 
Também os rios eram importantes estradas nessa época. Segundo Sampaio (1978), 
 

“Descendo o rio para baixo de S. Paulo, tocava-se primeiro no sítio de Nossa Senhora da 
Esperança com um aldeamento fundado por Manoel Preto, e que veio a ser depois a capela e 
povoação de Nossa Senhora da Expectação do Ó; deixava-se pouco mais abaixo, à esquerda, o 
sítio de Emboaçava, de Afonso Sardinha, e podia-se ir até as primeiras lavouras de Parnaíba se 
não preferisse desembarcar no porto de Carapicuíba, ou entrar pelo Geribatiba para ir visitar 
Pinheiros e mais além Ibirapuera no mesmo sítio em que ora está Santo Amaro”. 

 
A partir do final do século XVI a zona rural de São Paulo se estendeu consideravelmente, sendo 
que na segunda metade do XVII, os sítios e fazendas já se estendiam por Carapicuíba, Cotia e 
Parnaíba (BRUNO, 1984). 
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Nas fazendas foi contínua a produção de gêneros alimentícios para abastecimento da cidade de 
São Paulo. Segundo Mawe, que percorrera os arredores de São Paulo em 1809: 
 

“[...] a fertilidade da região que circunda São Paulo pode ser avaliada pela quantidade de produtos 
com os quais, como afirmei, abarrotam o mercado. Há quase um século, este terreno era rico em 
ouro, e foi somente quando o exauriram, pela lavagem, que os habitantes pensaram em dedicar-se 
à lavoura.” (MAWE, 1978). 

 
O ouro a que Mawe faz menção era o ouro aluvionar, explorado do final do século XVI ao início 
do século XIX. Embora modestas em comparação com as ricas minas de Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso, as lavras paulistas tiveram certa expressão na economia colonial paulista, em 
especial no século XVIII. A localização das antigas lavras de ouro no território da atual região 
metropolitana de São Paulo é fornecida por Knecht (1950), a saber: São Paulo, Santana de 
Parnaíba (junto ao Ribeirão Itaim, na divisa com São Paulo), Cajamar, Franco da Rocha, 
Caieiras, Guarulhos e Suzano. 
 
O primeiro marco importante da região é conhecido como “ciclo do açúcar paulista”, que vai do 
século XVIII até a primeira metade do século XIX. O aumento da demanda por açúcar na Europa 
e a desorganização da produção nas colônias francesas na última metade do século XVIII 
criaram condições externas favoráveis para a exportação. No início do século XIX, a exportação 
de açúcar já era a atividade mais importante da economia paulista. 
 
A exploração açucareira promoveu o povoamento da região, a criação e o crescimento dos 
núcleos urbanos, além de concorrer para a diversificação do sistema viário. 
 
Essa atividade lançou as bases de uma estrutura agrária que viria a sustentar por um longo 
período a produção de café. O auge da produção de açúcar na província de São Paulo ocorreu 
por volta de 1850; a partir daí, a produção e a exportação de café tomariam o lugar do açúcar 
como principal atividade econômica (CARMO, 2001). 
 
A partir das primeiras décadas do século XIX, o café começou a ser cultivado no Rio de Janeiro, 
na região do Vale do Paraíba. Por questões climáticas e características do solo, a lavoura 
cafeeira adaptou-se melhor ao interior paulista, onde o grão era produzido, sendo então 
transportado ao Porto de Santos. Desde 1830 o fruto se tornou o principal produto de 
exportação brasileiro. Os estrondosos lucros logo decretaram a ampliação da produção, que foi 
se expandindo em direção ao oeste paulista, enriquecendo os fazendeiros do interior do estado 
que aumentavam suas fazendas e traziam mais escravos para o estado. 
 
Porém, o difícil trajeto entre o interior paulista e o litoral dificultava o comércio, diminuindo os 
lucros. As receitas geradas pela atividade foram então investidas em uma infraestrutura 
adequada, o que significava a importação de maquinários europeus. Máquinas a vapor e 
telégrafos foram introduzidos no país para auxiliar a produção do grão, mas o avanço 
tecnológico mais significativo se deu no ramo de transportes, com o advento das estradas de 
ferro (PASSOS, 2007: 65). 
 
As primeiras tentativas se deram ainda em 1839, com a participação de um grupo de 
empresários brasileiros que entrou em contato com Robert Stephenson, filho do inventor da 
locomotiva, George Stephenson (SANTOS & LICHTI, 1996). A iniciativa, porém, não saiu do 
papel. Apenas em 1859, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, convenceu o governo 
imperial sobre a importância da empreitada, uma estrada de ferro que ligasse Santos às zonas 
produtoras do planalto. Para a execução da obra foi criada a empresa de capital inglês The São 
Paulo Railway Co. Ltd., mais conhecida como SPR. As obras iniciaram-se em 1860 e se 
estenderam ainda por sete anos, quando se deu a abertura para o tráfego no dia 16 de fevereiro 
de 1867.  
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Dois anos mais tarde, em 1869, por iniciativa de fazendeiros do Vale do Paraíba mais uma 
ferrovia passou a cortar a cidade de São Paulo, a estrada de Ferro do Norte ou E.F. São Paulo – 
Rio, inicialmente ligando o Brás à Penha. Somente em 1887 seus trilhos alcançaram o município 
de Cachoeira Paulista, onde se conectaram a Estrada de Ferro D. Pedro II, com destino ao Rio 
de Janeiro. Após a queda do Império, em 1889, a D. Pedro II teve seu nome alterado para E.F. 
Central do Brasil e incorporou a E.F. do Norte com o propósito de unificar as bitolas. 
 
Em 1875, a cidade recebeu mais uma estrada de ferro, a Sorocabana, que fazia o trajeto entre 
São Paulo e a cidade de Sorocaba. Esta foi idealizada pelo austro-húngaro comerciante de 
algodão Luís Mateus Maylasky. 
 
A instalação das estradas de ferro mudou para sempre a história e a fisionomia de São Paulo. A 
alteração na paisagem se deu de forma visível, com a instalação dos trilhos que buscavam 
especialmente os trechos próximos aos rios, aproveitando os terrenos mais baixos e mais 
baratos. Mostrou-se também com as construções das garagens de trens. No meio do caminho 
entre o interior e o litoral, a cidade recebeu algumas estações, que logo se tornaram polos 
aglutinadores de pessoas e investimentos. Os fazendeiros de café vinham a São Paulo efetuar 
negócios, e até mesmo para aproveitar a cidade que se modernizava. Para isso adquiriram 
terras e construíram residências em locais próximos às estações, como no bairro da Luz. No 
embalo desse aquecimento econômico surgiram comércios, armazéns e hotéis, prontos para 
suprir as necessidades dos viajantes. 
 
O grupo de passageiros não era composto apenas por fazendeiros. Desde a proibição do tráfico 
negreiro em 1850, a elite ruralista começou a pressionar o governo para atrair trabalhadores 
imigrantes, vindos de diversos países como Espanha, Portugal, Alemanha. Japão, Itália, entre 
outros. 
 
Esses novos e enormes contingentes populacionais inicialmente se dirigiram às fazendas do 
interior, mas gradativamente foram se deslocando para a cidade, trazendo sua força de trabalho, 
seus sotaques, e um novo fôlego cultural. Grande parte desses trabalhadores procurou emprego 
nas fábricas que surgiam na capital. Construídas principalmente nas áreas próximas aos trilhos, 
estas buscavam aproveitar as facilidades de transporte de mercadoria que os trens 
proporcionavam. Consequentemente, os antigos bairros se desenvolveram no entorno dessas 
fábricas, abrigando seus funcionários. Deste processo resultou o crescimento da Lapa, Móoca, 
Brás, entre outros. Da mesma forma, a expansão da cidade ao longo dos trilhos dos trens e o 
repentino aumento populacional gerou um verdadeiro surto imobiliário, promovendo o 
loteamento das antigas chácaras e a formação de novos núcleos (LANGENBUCH, 1971: 139). 
 
 Contexto Histórico 
 
Conforme explicitado anteriormente, a colonização do planalto paulista deu início com a 
fundação da Vila de São Paulo de Piratininga em 25 de janeiro de 1554. A consolidação deste 
núcleo habitacional surgiu com o estabelecimento da aldeia de Inhapuambuçu, chefiada pelo 
cacique Tibiriçá, nas proximidades do atual Pátio do Colégio em São Paulo.  
 
A formação dos demais núcleos populacionais deste período ocorre a partir de processos 
semelhantes.  No ano de 1560 surgem na capitania de São Vicente, a qual abarcava a Vila de 
São Paulo, as chamadas aldeias d’El Rei, definidas como: 
 

“Núcleos de povoamento indígenas na esfera do controle de Portugal, as aldeias coloniais 
transformavam o “bárbaro gentio”, que vivia no sertão, e portanto, fora do espaço colonial, em 
índio cristão, vassalo do Rei, mão-de-obra” (KOK, 2009: 4).  
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Desta forma, surgem diversos aldeamentos indígenas nesta época, destacando-se o de 
Jeribatiba, origem do atual bairro de Santo Amaro; e o de Nossa Senhora de Ururaí, erguido 
sobre a antiga aldeia de Ururaí, embrião do bairro de São Miguel Paulista. No caminho que 
ligava este aldeamento ao Colégio dos Jesuítas situavam-se as paragens que, a partir do século 
XVII, abrigariam o bairro da Penha. O mesmo caminho ligava as áreas acima citadas ao 
aldeamento de Guarulhos. 
 
Além de bairros, os aldeamentos foram responsáveis também pelo estabelecimento de núcleos 
populacionais que, com o passar dos séculos, tornaram-se municípios da Grande São Paulo, 
como é o caso do aldeamento de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Este foi fundado 
no mesmo ano de 1560, na margem norte do Rio Tietê, a pouca distância do Rio Cabuçu 
(GRAÇA, 2007: 37), ou seja, uma área próxima ao terreno enfocado.  
 
Ainda no final do século XVI, em 1590, a descoberta de jazidas auríferas pelo bandeirante 
Afonso Sardinha, nas montanhas localizadas ao norte do aldeamento de Guarulhos, acarretou 
na introdução de um maior número de colonos, instalados principalmente nas atuais áreas de 
Serra de Itaberaba, Bananal, Tanque Grande e Lavras.  
 
Desta forma, já em 1675 o aldeamento tornou-se distrito, e freguesia em 1685 (Op. Cit., p. 37). 
Aparentemente a região proporcionou uma extração razoável da riqueza, visto que em 1748 a 
Câmara de São Paulo determinou que os mineiros construíssem caminhos até a região central 
da “Freguesia da Conceição”, evidenciando uma preocupação por parte da Corte Portuguesa 
para que obstáculos geográficos não impedissem a arrecadação da quinta, o imposto cobrado 
sobre a atividade (Op. Cit., p. 43). O período de mineração nesta área se estendeu até o final do 
século XVIII, quando a descoberta de jazidas em Minas Gerais provocou um esvaziamento 
populacional na região.  
 
Já no final do século XIX, em 1880, a localidade se desvinculou de São Paulo. A região se 
caracterizava como um pequeno povoado formado em volta da igreja matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Negros, do Cemitério dos Negros e 
Brancos e Cemitério dos Bexiguentos. Ainda assim, em 1906, foi elevada à cidade, recebendo a 
denominação de Guarulhos (Op. Cit., p. 37). 
 
Durante os séculos XVII e XVIII, a Câmara Municipal distribuiu sesmarias em regiões hoje 
conhecidas como Tatuapé, Jacuí, Guaiauna, e também nas proximidades do Rio Aricanduva, 
inclusive no território do atual bairro da Penha. Assim como muitos núcleos de ocupação do 
século XVII, seus primeiros moradores foram homens ligados às bandeiras, exploradores que 
percorriam áreas ainda não colonizadas em busca de riquezas como ouro, ou o aprisionamento 
de indígenas para mão de obra cativa. 
 
A data que marca o início da povoação na Penha é 1668, com a construção de uma capela 
dedicada ao culto de Nossa Senhora de Penha de França. A dedicação para Nossa Senhora era 
típica dos bandeirantes, que ergueram inúmeras capelas em sua homenagem pelos locais onde 
passavam. Segundo o historiador Cassiano Ricardo: “tôda povoação começa por um curral e por 
uma ermida (...)” e complementa o mesmo autor: “Nossa Senhora é o nome de tôdas as 
povoações que se fundam” (apud BONTEMPI, 1981: 27). Os responsáveis pelo surgimento do 
marco inicial do bairro foram os irmãos bandeirantes Mateus Nunes Siqueira e Padre Jacinto 
Nunes Siqueira. Ao redor desta construção floresceu o núcleo de Nossa Senhora de Penha de 
França. 
 
Os próprios fundadores foram beneficiados com a concessão de datas de terra. Mateus Nunes 
Siqueira recebeu o terreno que abrigava a ermida e um curral (Op. Cit., p. 37-38).  Os donatários 
se dedicaram principalmente à mineração, agricultura, pecuária, e produção de aguardente, 
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utilizando mão de obra escrava. Progressivamente, este processo ocasionou a expulsão dos 
índios que habitavam a área. 
 
Consolidada a povoação, a primeira menção ao local como Penha acontece em documentação 
oficial datada de 1682, como consta: “Confrontando Com um Ribeiro que está Junto com o Sítio 
vindo dele para a penha (...)” (Cartas de Datas de Terra, Vol. III, pág. 132, publicação oficial do 
Departamento de Cultura da Prefeitura do Município São Paulo apud BONTEMPI, 1981: 58). No 
século seguinte tornou-se tradicional o traslado da imagem da santa até a Igreja da Sé. 
Inicialmente, os religiosos e devotos percorriam o caminho em busca de doações para o 
combate à epidemia de varíola que assolou a cidade nesta época. Já em 1796 foi criada a 
Freguesia de Nossa Senhora de Penha de França (BONTEMPI, 1981: 84). 
 
No início do século XIX, uma nova distribuição de terras é realizada pela Câmara de São Paulo, 
e surgem importantes arruamentos da localidade, como a Rua de Cima, atual Doutor João 
Ribeiro, e a rua Direita, hoje Avenida Penha de França. Ainda neste período foi instalada uma 
fábrica de cerveja, a primeira da cidade (Op. Cit., p. 93). Nas décadas seguintes a Penha 
continuou a se urbanizar; o antigo caminho que ligava seu núcleo ao centro de São Paulo, 
outrora conhecido como estrada da Penha, passou a se chamar Rua da Intendência, e hoje 
atende pelos nomes de Avenida Rangel Pestana e Avenida Celso Garcia. Já no final do século, 
em 1876, um levantamento censitário indicou a presença de 1.983 habitantes, distribuídos em 
51 fogos. Neste período, as principais atividades produtivas eram o cultivo de cana-de-açúcar e 
cereais, contando também com alguns poucos comerciantes e funcionários públicos (Op. Cit., p. 
104). Durante seis anos, de 1880 a 1886, por meio da Lei Provincial nº34, de 24 de março de 
1880, a Penha tornou-se distrito de Guarulhos. A ação, em pouco tempo foi revertida, e o bairro 
tornou a pertencer a São Paulo. 
 
As terras localizadas ao norte do Rio Tietê também foram oferecidas através de sesmarias 
durante o século XVII, embora sua ocupação tenha se dado em um ritmo ainda mais demorado. 
As dificuldades de se realizar a travessia do rio impedia a rápida expansão do núcleo urbano 
nesta direção. O problema foi minimamente sanado com a instalação de uma ponte, já em 1700, 
que hoje ligaria as avenidas Tiradentes e Voluntários da Pátria. Durante o século, quase a 
totalidade dos terrenos localizados neste trecho – de Guarulhos a Jundiaí, e do Tietê à 
Cantareira – pertenciam a D. Inês de Monteiro Camargo, da família Camargo de São Bernardo 
do Campo.  No ano de 1673 seus herdeiros distribuíram estas terras, conhecidas como Fazenda 
do Tietê ou Fazenda Santana, juntamente com um casarão, para os padres da Companhia de 
Jesus. Ao lado deste casarão os religiosos levantaram a Capela de Santana. 
 
A partir de doações e requerimentos de outras propriedades, os jesuítas conseguiram formar 
uma enorme fazenda, cujas proporções possibilitavam a produção de leite, hortaliças, legumes, 
frutas e outros gêneros alimentícios que abasteciam a Vila de São Paulo (TORRES, 1970: 18). 
Em 1759, quando ocorre a expulsão dos padres da Companhia de Jesus do Brasil, as terras 
passaram a ser administradas pelo Governo da Capitania de São Paulo (PASSOS, GILLI, 
GALVANESE & FISCHER, 2007). Em 1771, a Fazenda Santana comportava 47 casas, com 176 
habitantes (TORRES, 1970: 18). 
 
Já no século XIX, com a aprovação da Lei de Terras, em 1850, as antigas sesmarias passaram 
a ser divididas em propriedades menores. A partir de 1878, o governo buscou incentivar uma 
maior ocupação desta localidade por meio de novas doações de terrenos. Neste momento, 
Santana englobava também Guapira, atual bairro do Jaçanã, Tremembé e Cachoeira. A região 
não perdeu seu perfil de produtor de insumos para a capital, e aproveitava a proximidade com o 
rio para desenvolver uma indústria oleira e a atividade de extração de areia. Passou a ser 
também utilizada como local de recreação com a instalação de chácaras de veraneio. No final 
do século, em 1889, Santana desmembrou-se de Santa Ifigênia e se tornou distrito de São 
Paulo, cujo território correspondia a grande parte da atual Zona Norte da cidade:  
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“Principiam na Ponte Grande, acompanham o Tietê até a divisa de Conceição de Guarulhos, no rio 
Cabuçu do Guapira, seguem o Cabuçu acima até o bairro de Cachoeira, daí seguem pelo Juqueri-
Mirim abaixo até a antiga estrada de rodagem, atravessando esta, procurando a cabeceira do 
Cabuçu de baixo, por este até a ponte da Barra Funda, e daí, Tiete acima, ate a Ponte Grande” 
(VOLTOLINI, 1996: 31). 

 
Às portas do século XX os arrabaldes da cidade, tanto para o norte como para o leste, 
configuravam-se como localidades ainda pouco urbanizadas. Na “Planta Geral da Capital de 
São Paulo”, feita por Gomes Cardim em 1897, as únicas localidades situadas ao norte do Rio 
Tietê são a Freguesia do Ó – núcleo populacional bastante antigo – distante de nossa área de 
enfoque, e Santana, com poucos arruamentos e acessada à época somente pela antiga Ponte 
Grande, depois substituída pela Ponte das Bandeiras. 
 

 
Figura 8.4.11.4-9 : Detalhe da Planta Geral da Capitania de São Paulo, 1897. Fonte: PASSOS & EMÍDIO 
(2009) 
 
 
A Penha aparece como o último bairro da zona leste, porém um pouco mais desenvolvida, com 
a presença de arruamentos e a ligação com o restante da cidade feita pela já mencionada Rua 
da Intendência. Entretanto, a localidade já contava com a presença de uma ferrovia, neste caso 
a Estrada de Ferro Central do Brasil, inovação tecnológica que chegou ao país em meados do 
século XIX e alterou profundamente o processo de urbanização de São Paulo. 
 
A partir da década de 1920, a E. F. Central do Brasil, cujo trajeto percorria grande parte da zona 
leste paulistana, ganhou mais um ramal, chamado Variante Poá. Sua linha acompanhava a 
margem sul do Rio Tietê, paralelamente a São Paulo – Rio. A inauguração do trecho estava 
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prevista para 1925, mas as Revoluções de 1924, 1928, 1930, 1932 proporcionaram um atraso 
de oito anos, sendo aberto para o tráfego apenas em 1934. Este ligava as estações Calmon 
Viana, em Poá, e Quinta Parada, no Belenzinho (GIESBRECHT).  
 
O desenvolvimento da malha férrea permitiu um melhor aproveitamento das áreas até então 
relativamente isoladas situadas a norte do Rio Tietê com a implantação do sistema de tramways. 
Para tanto, foi fundamental a participação da Tramway Cantareira, empresa constituída em 1893 
para transportar os materiais de construção da adutora da Companhia Cantareira e Esgotos. 
Posteriormente, a linha passou a ser utilizada também para o transporte de passageiros. Após a 
criação do Horto Florestal, em 1896, a região passou a ser um ponto de atração turística, 
aumentando o número de visitas e permitindo uma maior interação do espaço com a população 
da cidade. 
 
O trecho inicial se estendia do Pari até a Cantareira, mas em pouco tempo a rede foi ampliada 
para as estações Tamanduateí, Areal, Santana, Quartel, Santa Terezinha, Mandaqui, Invernada, 
Parada Sete, Tremembé, Parada Santa e Cantareira. Em 1908, Santana é alcançada por uma 
linha de bondes elétricos, embora esta não alcançasse as demais localidades da região. Em 
1910 foi inaugurada a estação Guapira do tramway, depois conhecida como Jaçanã. Este 
Tramway da Cantareira se caracterizou como um ícone da memória afetiva e cultural da cidade 
ao ser cantado pelo compositor Adoniran Barbosa na música “Trem das Onze” (GILLI & 
GALVANESE, 2007), um dos hinos de São Paulo.  
 
Da estação do Jaçanã, a rede seguia pelo ramal de Guarulhos, cujo início das operações se deu 
em 1915. Inicialmente, o tramway seguia diretamente para o centro da cidade, realizando o 
transporte de madeira, brita, tijolos, entre outros bens produzidos no município e depois 
comercializados na capital. Em troca, Guarulhos recebia matérias-primas utilizadas na 
construção da represa de Cabuçu. Em pouco tempo a cidade recebeu mais estações: Vila 
Augusta em 1916, Guapoúva em 1922, Torres Tabigy em 1931 e Cumbica em 1945 
(GIESBRECHT). O trajeto da linha e a instalação das estações novamente ditaram o ritmo das 
ocupações, com a abertura de loteamentos no entorno destas, embriões dos futuros bairros. 
 
A partir da década de 1920 o sistema rodoviário começou a ganhar destaque na região norte, 
com o início das operações de linhas de ônibus que realizavam as conexões entre os bairros. 
Concomitantemente, a Tramway Cantareira começou a entrar em declínio devido ao acúmulo de 
dívidas, embora continuasse sendo uma das principais opções de transporte. Em 1947 a 
empresa foi vendida para a E. F. Sorocabana, e em 1965 foi extinta. 
 
A integração promovida pelas melhorias do sistema de transporte possibilitou que a região 
também entrasse no processo de expansão imobiliária, e logo em meados do século XX já 
podemos observar a abertura de loteamentos e o surgimento de novos bairros. Na “Planta da 
Cidade de S. Paulo”, de 1924, já é possível observar a presença da Vila Aurora, Água Fria, Vila 
da Cachoeira, Vila Mazzei, Vila Gustavo e Jardim Brasil e Vila Guilherme, assim como alguns 
dos bairros em foco neste estudo: Vila Medeiros, Jardim Japão e Vila Maria. 
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Figura 8.4.11.4-10: Detalhe da Planta da Cidade de São Paulo mostrando todos os arrabaldes e terrenos 
arruados, 1924. Fonte: PASSOS & EMÍDIO (2009). 
 
 
 Início do século XX: A ocupação efetiva da área além-Tietê – Vila Maria, Vila Medeiros, 

Jardim Japão e Parque Novo Mundo 
 
O final do século XIX e primeiras décadas do XX representam o momento em que os territórios 
ao norte do rio Tietê começaram a ser loteados. O processo de ocupação tardio possibilitou a 
permanência de fazendas e sítios nesta área até o início do século passado. 
 
Um deles era conhecido como Sítio Bela Vista, uma grande faixa de terra coberta por mata e 
com vários pontos alagadiços, cuja divisão em lotes deu origem o bairro da Vila Maria. Ainda em 
1857, Joaquim Floriano de Araújo Cintra adquiriu o terreno de José Bento de Morais. 
 
Em seguida, Eduardo Cotching comprou parte das terras e as negociou com a Companhia 
Paulista de Terrenos, empresa fundada em 1917, responsável pelo início das vendas de 
pequenos lotes para os primeiros moradores (PONCIANO, 2002: 231).  
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Figura 8.4.11.4-11: Como bem informa o subtítulo do mapa “São Paulo. Chácaras, sítios e fazendas ao redor 
do centro”, possivelmente de 1910, a imagem mostra a presença de antigos sítios na zona norte de São Paulo, 
inclusive a Fazenda Bela Vista.  Fonte: TOLEDO (1996). 
 
 
Situada na várzea do rio Tietê, a Vila Maria, em sua parte baixa, sofreu desde o início de sua 
história com o problema de inundações e com os prejuízos decorrentes de seu solo turfoso 
escuro de superfícies de várzeas. A umidade característica deste tipo de terreno levava mofo às 
residências, prejudicando a estrutura das construções. O período de chuvas tornava as ruas 
ainda não calçadas intransitáveis, além de provocar pontos de alagamentos. Visando aproveitar 
a necessidade de moradias da cidade que crescia em ritmo acelerado, a ocupação inicial do 
loteamento não atentou para os cuidados necessários para o estabelecimento de um bairro, 
ainda mais para as condições topográficas e hidrológicas típicas daquela área. As primeiras 
residências, humildes, eram construídas ao nível do solo, denunciando o desconhecimento das 
características do terreno (AB’SÁBER, 2007: 157). 
 
Apesar de minimamente urbanizada, durante o primeiro ano do bairro era necessário atravessar 
o Rio Tietê a barco. Somente em 1918 foi construída uma ponte de madeira ligando as duas 
margens do rio. O desenvolvimento se deu de forma lenta; em 1922 foi instalada a primeira 
igreja da Vila Maria, Nossa Senhora dos Navegantes. No ano seguinte o bairro recebeu energia 
elétrica e passou a ser servido por uma linha de bondes elétricos até a Praça da Sé 
(PONCIANO, 2002: 231). A década de 20 marca o período em que o bairro se consolida, 
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estabelecendo até mesmo um pequeno núcleo comercial. A despeito deste processo, os 
problemas decorrentes das chuvas e inundações continuavam. Em 1929, o bairro chegou ficar 
totalmente isolado em relação à cidade, devido a uma cheia particularmente intensa do Tietê, 
que atingiu os paredões do morro de Vila Maria e invadiu ruas e casas (AB’SÁBER, 2007: 157). 
 
O período de maior modernização do bairro se deu a partir da década de 1950, principalmente 
após a eleição do prefeito Jânio Quadros para o governo de São Paulo, em 1955. Maior reduto 
eleitoral do político, a Vila Maria recebeu diversas benesses durante seu mandato, como o 
asfaltamento de muitas de suas ruas, e a instalação de bibliotecas e escolas. Neste momento 
também se iniciou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Tietê, inaugurada em 
1956, que substituiu a antiga, de madeira (PONCIANO, 2002: 232). 
 
Um pouco mais antiga, a Vila Medeiros começou a se formar a partir de 1909, quando a família 
Medeiros de Jordão adquiriu e loteou uma área de 50 alqueires derivada de uma fazenda que se 
dividiu em chácaras na virada do século XIX para o XX. A ligação com o restante da cidade se 
dava de forma difícil, feita a partir da Estação Tucuruvi do Tramway da Cantareira. A ligação 
direta com o centro veio apenas em 1954, com a via Concórdia-Vila Medeiros (Op. Cit., p. 238). 
 
Seguindo o exemplo dos bairros vizinhos, o Jardim Japão também se formou a partir das 
primeiras décadas do século XX. Ao contrário do que se possa imaginar, seu não nome não se 
deve a uma expressiva ocupação de imigrantes e descendentes japoneses, sendo apenas uma 
homenagem ao país asiático. O embrião do bairro foi uma casa construída pelo Coronel 
Domingos Fábio Neto, já no final da década de 1930. A área que abriga o Jardim Japão era 
utilizada anteriormente como um espaço para pasto de vacas leiteiras, localizado ao lado da Vila 
Maria, e, como esta, o bairro passou seus primeiros anos de existência sofrendo com os 
problemas causados pelas chuvas e não contando com uma boa infraestrutura. A luz elétrica 
chegou ao local apenas em 1947. No entanto, a localidade se notabilizou ao longo de sua 
existência pela prática de corridas de charretes no Córrego da Biquinha, na década de 1940, e 
também por ser utilizado para exercícios de treinamento da Cavalaria da Polícia Militar e de 
tropas do Exército (PONCIANO, 2004: 140). 
 
A área que interessa ao presente projeto abrange principalmente o território do Parque Novo 
Mundo, cuja origem também se fundamenta no processo de abertura de loteamentos na zona 
norte da cidade durante as primeiras décadas do século XX. Neste caso, a divisão das terras 
que formaram o bairro foi feita pelo espanhol Domingos Fernandes, aproveitando-se da área de 
terrenos pantanosos quase desabitados. O mesmo Domingos Fernandes foi responsável pela 
venda de terrenos em outras localidades, como Belém, Tatuapé e Penha.  
Seus primeiros ocupantes foram provavelmente portugueses que trabalhavam na retirada de 
areia das várzeas do Tietê. No começo do século XX esta atividade era dominada pelos 
lusitanos, enquanto que o transporte a barco de materiais de construção eram geralmente 
realizados por italianos. Desta forma, muitas famílias destas duas nacionalidades habitavam as 
áreas próximas aos rios (A LASCA, 2011: 21). 
 
O comércio dos lotes se deu a partir do estabelecimento da empresa Novo Mundo Imobiliária e 
Comercial Ltda., que acabou por batizar também o novo bairro, reconhecido oficialmente em 
1938 como Parque Novo Mundo. Seus primeiros anos foram de muita dificuldade para os 
moradores, pois para ter acesso a comércios e serviços, tais como escolas e hospitais, era 
necessário percorrer um difícil trajeto aos bairros vizinhos de Vila Maria e Penha. A despeito da 
criação de ruas e casas, a localidade continuou produzindo insumos alimentares, tais como 
verduras, ovos e leite, comercializados pelas redondezas. As primeiras residências foram 
construídas nas proximidades do atual Hospital Nipo-Brasileiro, local onde se instalou a primeira 
igreja do bairro, a capela de Nossa Senhora de Fátima. No mapa “São Paulo: Projeção 
Hiperboloid com rêde kilométrica”, de 1951, já temos uma representação do Parque Novo 
Mundo. 
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Figura 8.4.11.4-12 - O levantamento topográfico da empresa Sara Brasil, de 1930, retrata a área de maior 
destaque no projeto, entre as fronteiras das zonas norte, leste e o município de Guarulhos. Por se tratar 
de um levantamento específico para a cidade de São Paulo, na imagem, Guarulhos não é representada; 
mas a Penha aparece bem mais urbanizada que a área do Parque Novo Mundo. 
Fonte: Mappa Topographico do Município de São Paulo, executado pela empresa SARA Brasil, 1930. 
 

 
Figura 8.4.11.4-13: Detalhe do mapa São Paulo: Projeção hiperboloide com rêde kilométrica, 1951. 
Fonte: PASSOS & EMÍDIO (2009). 
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A história da ocupação destes locais repete a de tantos outros bairros periféricos de São Paulo; 
as localidades mais afastadas da cidade serviam de moradia a uma população cujos altos 
preços dos bairros centrais impediam a aquisição de casas e terrenos. Comandado pela 
presença das ferrovias e das fábricas, o processo criou uma série de novos bairros que, muitas 
vezes, pouco ou nada ofereciam em termos de infraestrutura e serviços que estavam: “Sendo 
criados, arruados e loteados ao sabor de interesses dos capitalistas interessados, sem 
inscreverem em nenhum plano conjunto, viriam a causar sérios problemas urbanos futuros” 
(LANGENBUCH, 1971: 137). 
 
 Início do século XX: O processo de industrialização de Guarulhos e dos bairros da zona 

leste de São Paulo 
 
Com o início da década de 1920, a cidade de Guarulhos passa a se industrializar, com a 
instalação de três fábricas de tecido, duas de polainas e duas de cerâmica. Na década seguinte, 
em 1936, o município já contava com dez indústrias, ainda de médio e pequeno porte (GRAÇA, 
2007: 62). Ao contrário do que se possa imaginar, a presença das linhas férreas não tiveram 
muita influência neste processo, devido à falta de entrosamento da Tramway Cantareira com as 
ferrovias extra-regionais (LANGENBUCH, 1971: 141).  
 
Embora tenha abrigado a já mencionada fábrica de cervejas ainda no início do século XIX, a 
Penha observou a criação de parques industriais, em sua maior parte, nos bairros próximos da 
Móoca, Belenzinho e Brás. Neste caso, o bairro se notabilizou por abrigar contingentes de 
funcionários das fábricas das localidades vizinhas. A partir de meados do século XX, a Penha e 
demais bairros periféricos de São Paulo experimentam um grande crescimento demográfico com 
a chegada de migrantes nordestinos. 
 
Com o início da administração do prefeito Prestes Maia, em 1940, a cidade de São Paulo passa 
por um intenso processo de verticalização e expansão rodoviária. Neste momento, a cidade se 
transforma em um grande canteiro de obras para a construção de edifícios e a abertura de 
avenidas. O ritmo das numerosas obras exigiu o emprego volumoso de mão de obra, 
necessidade preenchida com a introdução de uma massa de trabalhadores oriundas de outros 
estados, especialmente nordestinos. A partir deste processo, foram abertas algumas das 
principais vias de tráfego da cidade, como a Radial Leste, na década de 1960. Na década 
seguinte deu-se a implantação da linha Leste-Oeste do Metrô, fatores de integração da zona 
leste ao restante de São Paulo. É também neste momento que os bairros da região começam a 
receber uma melhor infraestrutura, com o asfaltamento de ruas e o fornecimento de água 
encanada, luz e esgoto. Assim, a área passou a ser atraente para novos investimentos 
imobiliários, em especial empreendimentos de baixo custo e alta lucratividade como os 
conjuntos habitacionais ou COHABS (DORO, 2006: 37). 
 
Durante este período, o bairro da Penha se consolida como um importante centro comercial da 
zona leste, com o estabelecimento de um mercado municipal e até mesmo a presença de uma 
“rua das noivas” própria da região, a Rua Padre João. 
 
Nas últimas décadas o bairro passou por um processo de decadência, vendo muitas de suas 
lojas fecharem ou se mudarem para outros bairros. É atendido por três estações do Metrô: 
Penha, Guilhermina-Esperança e Patriarca. Atualmente abriga 127.820 habitantes em uma área 
de 11,44 quilômetros quadrados3.  
 
Já em Guarulhos, o período que corresponde a meados do século XX representa um grande 
desenvolvimento industrial. Entre as décadas de 1950 e 1970 o município passa de pequeno 
                                                           
3 Dados referentes ao ano de 2010, retirados do site da subprefeitura da Penha: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 
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centro fabril para grande polo produtor de matérias-primas e produtos industrializados. Este 
crescimento pode ser explicado pelos incentivos fiscais que atraíram grande parte das fábricas 
antes localizadas em bairros de São Paulo, como o Brás, Mooca e Tatuapé. 
 
Outra explicação para este desenvolvimento foi a instalação da Rodovia Presidente Dutra, na 
década de 1950, facilitadora do escoamento da produção por meio do transporte rodoviário. A 
expansão da fábrica foi mais um fator de atração de trabalhadores, que se instalaram 
principalmente na parte sul de seu território e no entorno da rodovia. 
 
O surto industrial foi interrompido a partir da década de 1980, quando os incentivos fiscais 
pararam de ser oferecidos. A cidade recebeu ainda o Aeroporto Internacional de Cumbica, o 
maior da América do Sul, em 1985. 
 
Outras importantes obras que contribuíram para o desenvolvimento do município foram a 
duplicação da Dutra e a implantação da Rodovia Ayrton Senna da Silva. Com os novos 
equipamentos, a partir da década de 1990 a expansão urbana de Guarulhos passou para os 
trechos a leste e sul do aeroporto, e também para a região norte da cidade, próximo às áreas de 
conservação ambiental. 
 
Atualmente, o município conta com 1.221.979 habitantes, em uma área de 319,19 quilômetros 
quadrados4. No momento, Guarulhos se depara com dois importantes empreendimentos: a 
ampliação do aeroporto e o Rodoanel. 
 
Os bairros da zona norte também se desenvolveram com o incremento do sistema viário, a partir 
das obras de Prestes Maia. As reformas mais importantes se deram com a retificação do rio 
Tietê, a construção das vias marginais e de pontes de concreto. 
 
As melhorias na comunicação com o restante da cidade permitiram um aumento demográfico a 
partir da década de 1960, de população predominantemente de classe média-baixa. Em 1974 foi 
instalada a linha do Metrô sentido Norte-Sul. 
 
A abertura da Rodovia Presidente Dutra também promoveu uma maior ocupação da região, 
melhorando-a em termos de acesso. Em bairros como o Parque Novo Mundo, houve uma 
valorização dos lotes, atraindo mais empreendimentos imobiliários. Na década de 1970 os 
moradores do bairro procuraram aumentar a área de seus terrenos despejando lixo inorgânico – 
proveniente muitas vezes das áreas centrais da cidade – nas lagoas formadas nas várzeas do 
rio. 
 
As obras de retificação do Tietê ampliaram de fato o território do Parque Novo Mundo, 
permitindo a utilização de suas margens, embora não impedissem totalmente os alagamentos 
em épocas de chuvas mais fortes. Deste processo surgiram o Jardim Andaraí, o Parque Vila 
Maria, a Favela Da Funerária e a Favela da Marconi. Os empreendimentos, porém, se 
caracterizavam pela falta de infraestrutura, sem fornecimento de rede de esgotos, água 
encanada, luz elétrica; e também não contavam com serviços como escolas, hospitais, etc.  
 
Estas benesses chegariam ao bairro apenas na década de 1980, com a urbanização das favelas 
e asfaltamento da maioria das ruas, e também com a instalação de creches públicas, escolas de 
alvenaria, hospitais e postos de saúde. O bairro recebeu também linhas de ônibus, que antes 
chegavam apenas até a Vila Maria Baixa. 
 
A proximidade com as rodovias Dutra e Fernão Dias proporciona a instalação de diversas 
empresas de transporte e pequenas indústrias no Parque Novo Mundo. A geração de empregos 
                                                           
4 Dados referentes ao ano de 2010, retirados do site da Prefeitura de Guarulhos: http://www.guarulhos.sp.gov.br/ 
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e o aquecimento econômico eram contrabalanceados com os problemas decorrentes da 
presença de automóveis de grande porte nas ruas do bairro, que danificavam o asfalto e 
tornavam o trânsito caótico e perigoso, além de deixar o ambiente mais poluído. Nos últimos 
anos, grande parte destas empresas deixou o bairro em direção a cidades do interior que 
ofereciam menores impostos.  
 
Os bairros de Vila Maria, Jardim Japão e Parque Novo Mundo pertencem ao distrito de Vila 
Maria, subordinado à subprefeitura de Vila Maria/ Vila Guilherme. Com uma área de 11,80 km², 
o distrito de Vila Maria possui atualmente 113.463 habitantes. Por fim, a Vila Medeiros pertence 
ao distrito de Vila Medeiros, vinculada à mesma subprefeitura. Seus 7,70 km² comportam 
129,919 moradores5. 
 
 Área de Influência Indireta – AII e Área de Influência Direta - AID 
 
 Bens Tombados e de Interesse Histórico Cultural 
 
Conforme informado anteriormente, o diagnóstico do presente tema é aqui consolidado com 
base em dois relatórios independentes e complementares entre si, elaborados para trechos 
distintos pelas empresas DOCUMENTO Projetos e Planejamento SS Ltda. e A LASCA 
Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda. 
 
Assim, o levantamento dos bens tombados e de interesse histórico cultural das AII e AID será 
aqui apresentado de forma compartimentada, em dois subtrechos, respectivamente 
correspondentes aos trabalhos executados por cada uma daquelas empresas, mencionadas 
acima. 
 
No levantamento de bens tombados situados nas AII e AID utilizou-se como critério geral, para 
os dois subtrechos considerados, uma faixa de 5 km de cada lado do eixo metroviário projetado 
para a Linha 15. Para a formulação dessa listagem foram consultados órgãos públicos de 
gerenciamento de patrimônio histórico nas esferas municipal, estadual e federal. 
 
Cabe esclarecer que, com base no critério de apresentação aqui adotado (dois subtrechos), 
ocorreu uma “repetição” na identificação do bem tombado Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, tendo em vista a localização limítrofe desse bem em relação aos 
subtrechos adotados. 
 
 1º Subtrecho (Estação Vila Prudente / Estação Penha de França) 

 
O levantamento de bens tombados neste primeiro subtrecho considerado revelou a presença 
dos seguintes bens tombados nas instâncias federal, estadual e municipal, a saber: 
 
 Igreja de Nossa Senhora da Penha de França 
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
 Sítio do Capão / Externato Anália Franco. 

 
Além destes 3 bens tombados, a área apresenta edifícios de relevância histórica que, embora 
não tenham recebido proteção legal, constituem referências culturais indissociáveis ao 
desenvolvimento histórico local e à memória de sua comunidade, sendo eles: 
 
 Memorial Penha de França 
 Grupo Escolar da Penha 

                                                           
5 Dados referentes ao ano de 2010, retirados do site da subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 


