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Quadro 8.4.11.4-5: Listagem do patrimônio Imaterial 
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 Área de Influência Indireta e Área Diretamente Afetada - ADA 
 
 Patrimônio Arqueológico 
 
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 diagnóstico do patrimônio arqueológico das AID e ADA será aqui apresentado de forma 
compartimentada, em dois subtrechos, correspondentes respectivamente aos trabalhos 
executados por cada uma daquelas empresas mencionadas acima. 
 
Importante destacar, também, que de uma maneira “generalizada”, esses subtrechos se inserem 
em um contexto amplamente urbanizado / antropizado, com a presença de inúmeras 
residências, edifícios, estabelecimentos comerciais, etc. 
 
A vegetação da região é característica de áreas urbanas, pontuada apenas por exemplares de 
espaços verdes de lazer público ou diminutos espaços verdes puramente estéticos. 
 
De forma geral é possível se observar que nesses subtrechos já ocorreram várias perturbações 
acima e abaixo do solo, proporcionadas pelas inúmeras construções civis consolidadas (edifícios 
e residências) e por uma densa e muito complexa rede de tubulações e fiações ao nível do 
subsolo (galeria de águas pluviais, rede de alta tensão, redes secundárias de tensão, rede de 
fibra óptica, tubulações de água da rede pública, rede de telefones). 
 
 1º Subtrecho (Estação Vila Prudente / Estação Penha de França) 

 
- Imediações do Poço Cananéia: 
 
Geomorfologicamente, o bloco está localizado em uma média vertente com uma declividade 
suave. A altitude média é 759 metros. Está no interior da bacia do córrego da Mooca e compõe 
parte do compartimento geomorfológico denominado patamares e rampas dos rebordos dos 
espigões secundários (AB’SABER, 1957), o qual é formado por sedimentos terciários 
pliocênicos e marcado pelo sulcamento do relevo pelas cabeceiras de drenagem afluentes do rio 
Tietê e pelas rupturas de declive assemelhadas a patamares. 
 
Segundo aquele autor esse compartimento é aparentado a alguns tipos de terraços fluviais, 
degradados pelas as oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno incluído). 
Portanto, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais de 
drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades, sendo desse ponto de vista, 
um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
Em se tratando da configuração da paisagem antropizada, a área engloba um galpão de fábrica 
de pequeno porte, a qual possui um porão com respiro visível no lado externo da edificação. 
Sendo assim, considera-se que o solo pode ser sido altamente revolvido em parte do terreno, 
degradando eventuais vestígios arqueológicos. Assim, a sensibilidade arqueológica do local é 
baixa a média. 
 
- Imediações da Estação Orfanato: 
 
Geomorfologicamente, o bloco está localizado em uma média vertente com uma declividade 
suave. A altitude média é 759 metros. Está no interior da bacia do córrego da Mooca e compõe 
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parte do compartimento geomorfológico denominado patamares e rampas dos rebordos dos 
espigões secundários (AB’SABER, 1957), o qual é formado por sedimentos terciários 
pliocênicos e marcado pelo sulcamento do relevo pelas cabeceiras de drenagem afluentes do rio 
Tietê e pelas rupturas de declive assemelhadas a patamares. 
 
Segundo aquele autor esse compartimento é aparentado a alguns tipos de terraços fluviais, 
degradados pelas as oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno incluído). 
Portanto, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais de 
drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades, sendo desse ponto de vista, 
um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
Em se tratando da configuração da paisagem antropizada, a área engloba um galpão de fábrica 
de pequeno porte, a qual possui um porão com respiro visível no lado externo da edificação. 
Sendo assim, considera-se que o solo pode ser sido altamente revolvido em parte do terreno, 
degradando eventuais vestígios arqueológicos. Assim, a sensibilidade arqueológica do local é 
média. 
 
- Imediações do Poço Madri: 
 
Geomorfologicamente, o bloco está localizado em um patamar de uma colina, com uma baixa 
declividade. A altitude média varia é de 780 metros. Está no interior da bacia do córrego da 
Mooca e compõe parte do compartimento geomorfológico denominado patamares e rampas dos 
rebordos dos espigões secundários (AB’SABER, 1957), o qual é formado por sedimentos 
terciários pliocênicos e marcado pelo sulcamento do relevo pelas cabeceiras de drenagem 
afluentes do rio Tietê e pelas rupturas de declive assemelhadas a patamares. 
 
Segundo aquele autor esse compartimento é aparentado a alguns tipos de terraços fluviais, 
degradados pelas oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno incluído). 
Portanto, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais de 
drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades, sendo desse ponto de vista, 
um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
Em termos de configuração da paisagem antropizada, os imóveis desta área situam-se, em 
geral, a mais de 0,5 metro acima do nível do arruamento, o que indica aterramento do relevo 
natural para estruturação das fundações. Logo, a sensibilidade arqueológica do bloco é baixa. 
 
- Imediações da Estação Água Rasa 
 
Geomorfologicamente, o bloco está localizado na vertente superior de uma colina, com uma 
declividade acentuada. A altitude média deste local varia entre 789 e 795,6 metros. Este bloco 
situa-se no divisor topográfico entre as bacias do córrego Capão do Embira e ribeirão da Mooca.  
 
O compartimento geomorfológico correspondente é relativo aos patamares e rampas dos 
espigões secundários vinculados ao Espigão Central, e que segundo Ab’Saber (1957) são 
“plataformas interfluviais secundárias, esculpidas a partir dos altos rebordos e esporões do 
Espigão Central que descaem para os vales principais da região de São Paulo através de uma 
série de patamares relativamente planos e rampas de declive ligeiro”. A área não está sujeita a 
inundações e tal divisor é baixo em relação aos canais de drenagem hoje existentes, o que torna 
essa área como preferencial para o estabelecimento de populações humanas pré-históricas. 
 
Em razão de todos os terrenos se situarem em uma vertente com inclinação muito acentuada 
(com exceção do lado par da Avenida Sapopemba, que está em um pequeno patamar, em 
nível), os mesmos foram adequados ao relevo natural (com caimento para os fundos dos lotes), 
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o que não deixa de implicar em revolvimento de solo para garantir o aplainamento e 
estabilização dos alicerces. 
 
O subsolo pode ter sido bastante revolvido em função da construção da Adutora do Rio Claro, 
no início do século XX. Somando estes ventos ao fato de os imóveis localizarem-se em topo e 
média vertente (ou seja, estão sujeitos a possíveis movimentos de massa que deslocam e 
degradam eventuais sítios), a sensibilidade arqueológica do local é baixa. 
 
- Imediações do Poço Cestari 
 
Geomorfologicamente, o bloco está localizado na média vertente de uma colina, com uma 
declividade acentuada. Segundo carta topográfica (SARA BRASIL, 1930), este setor era 
composto originalmente por pequenos cursos fluviais direcionados para o vale do Córrego 
Capão do Embira. 
 
O compartimento geomorfológico correspondente está na transição entre patamares e rampas 
dos rebordos dos espigões secundários e colinas tabulares intermediárias (AB’SABER, 1957), 
os quais são formados por sedimentos terciários pliocênicos e marcado pelo sulcamento do 
relevo pelas cabeceiras de drenagem afluentes do rio Tietê e pelas rupturas de declive 
assemelhadas a patamares. 
 
Segundo o mesmo autor, esses compartimentos é aparentado a alguns tipos de terraços fluviais, 
degradados pelas oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno incluído). 
Portanto, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais de 
drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades, sendo desse ponto de vista, 
um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
Neste bloco, há a ocorrência de aterros e terraplanagens em quase toda a totalidade da área, 
certamente em razão de estabelecer um nivelamento do terreno para as fundações das 
edificações. Algumas delas estão configuradas de forma a acompanhar o relevo natural. 
Contudo, não somente em virtude de indícios de aporte e nivelamento de solo, como também 
pela declividade acentuada (potencializadora da degradação de sítios), o potencial arqueológico 
é baixo. 
 
- Imediações da Estação Anália Franco 
 
Em termos topográficos e geomorfológicos, a área está localizada em baixa vertente, com 
altitude de 748 a 753 metros e declividade suave em direção SW-S-SE. Situa-se em um cota 
abaixo do patamar onde encaixa-se o leito do córrego Capão da Embira (SARA BRASIL, 1930).  
 
O compartimento geomorfológico corresponde à transição entre patamares e rampas dos 
rebordos dos espigões secundários e colinas tabulares intermediárias (AB’SABER, 1957), os 
quais são formados por sedimentos terciários pliocênicos e marcado pelo sulcamento do relevo 
pelas cabeceiras de drenagem afluentes do rio Tietê e pelas rupturas de declive assemelhadas 
a patamares. 
 
Segundo o mesmo autor, esses compartimentos é aparentado a alguns tipos de terraços fluviais, 
degradados pelas oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno incluído). 
Portanto, já antes do Holoceno, o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais de 
drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades sendo, desse ponto de vista, 
um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
A área conta com edificações residenciais recentes, no mesmo nível do arruamento e sem sinais 
de aterros e cortes de grande magnitude. Como tais imóveis são de baixo padrão, é possível 
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que as fundações não tenham sido muito profundas, a ponto de descaracterizar ocasionais sítios 
arqueológicos. 
 
Os locais onde se situam os galpões industriais, uma concessionária de veículos e um dos 
terrenos desocupados apresentam sinais de cortes e aterros superiores a um metro. Em razão 
do bloco se situar em um declive de baixa inclinação, é possível que a dinâmica fluvial não tenha 
deslocado eventuais sítios no tempo geológico com grande intensidade. Sendo assim, a 
sensibilidade arqueológica do local é média a alta. 
 
- Imediações do Poço Coxim 
 
Geomorfologicamente, o Poço Coxim está localizado no setor alto da rampa, em altitudes em 
torno de 772 metros e declividade suave, caracterizando-se como um divisor de águas entre as 
bacias do córrego Capão do Embira e Rapadura. Localiza-se nos patamares e rampas dos 
espigões secundários vinculados ao Espigão Central, os quais são, segundo Ab’Saber (1957), 
“plataformas interfluviais secundárias, esculpidas a partir dos altos rebordos e esporões do 
Espigão Central que descaem para os vales principais da região de São Paulo através de uma 
série de patamares relativamente planos e rampas de declive ligeiro”. 
 
A área não está sujeita a inundações e tal divisor é baixo em relação aos canais de drenagem 
hoje existentes, o que torna essa área como preferencial para o estabelecimento de populações 
humanas pré-históricas. 
 
Quanto à configuração da paisagem antropizada, a área não conta com edificações de qualquer 
natureza. Contudo, é possível que a mesma tenha sido alvo de perturbações subterrâneas 
(como a passagem de tubulações e fiações, etc) por sua proximidade ao leito carroçável. Sendo 
assim, o potencial arqueológico do bloco é baixo. 
 
- Imediações da Estação Vila Formosa 
 
Geomorfologicamente, a Estação Vila Formosa está localizada nos “patamares e rampas dos 
espigões secundários vinculados ao Espigão Central”. Segundo Ab’Saber (1957), são 
“plataformas interfluviais secundárias, esculpidas a partir dos altos rebordos e esporões do 
Espigão Central que descaem para os vales principais da região de São Paulo através de uma 
série de patamares relativamente planos e rampas de declive ligeiro”. 
 
A área está localizada no setor alto da rampa, em altitudes em torno de 783 e 788m, 
caracterizando-se como um divisor de águas entre as bacias do córrego Capão do Embira e 
Rapadura. A área não está sujeita a inundações e tal divisor é baixo em relação aos canais de 
drenagem hoje existentes, o que torna essa área como preferencial para o estabelecimento de 
populações humanas pré-históricas. 
 
Quanto à configuração da paisagem antropizada, a área em questão apresenta distintas formas 
de estabilidade do terreno, em virtude da variedade de padrões construtivos. Considera-se aqui 
que imóveis mais antigos possuem remanejamento de terra de menor impacto que construções 
mais modernas. Sendo assim, aproximadamente 40% dos imóveis do bloco apresentam baixas 
intervenções no solo, com construções em nível do arruamento ou modeladas de acordo com a 
topografia (em caso de terrenos com caimento em direção aos fundos, como alguns localizados 
na Avenida Dr. Eduardo Cotching). 
 
Construções mais recentes (especialmente os sobrados comerciais) apresentam maiores 
indícios de aterramento e cortes do terreno, que por encontrarem-se em média vertente, 
exigiram aplainamentos do solo. Sendo assim, a sensibilidade arqueológica é média. 
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- Imediações da Estação Guilherme Giorgi: 
 
Em termos topográficos, a área está localizada em uma média vertente, com altitude de 773 
metros e declividade acentuada em direção oeste. O compartimento geomorfológico está na 
transição entre altas colinas e patamares e rampas dos rebordos dos espigões secundários 
(AB’SABER, 1957), o qual é formado por sedimentos terciários pliocênicos e marcado pelo 
sulcamento do relevo pelas cabeceiras de drenagem afluentes do rio Tietê e pelas rupturas de 
declive assemelhadas a patamares. 
 
Segundo AB’SABER (1957), esse compartimento é aparentado a alguns tipos de terraços 
fluviais, degradados pelas as oscilações climáticas ocorridas ao longo deste tempo (Holoceno 
incluído). Portanto, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas dos canais 
de drenagem afluentes do rio Tietê que se localizam nas proximidades, sendo deste ponto de 
vista, um local privilegiado para habitações e ocupações humanas. 
 
Em relação à configuração da paisagem antropizada, é possível que o terreno tenha sido 
submetido a aterros ou terraplanagens. Assim, o potencial arqueológico é baixo a médio. 
 
- Imediações da Estação Nova Manchester 
 
Em termos geomorfológicos, o terreno localiza-se sobre as colinas tabulares intermediárias, 
identificadas por AB’SABER (1957). Morfologicamente, apresenta-se como um conjunto de 
colinas de topos planos moderadamente dissecadas pelos canais de drenagem locais, que 
acentuam a declividade dos setores junto aos seus vales. São derivadas da intensa denudação 
de terraços fluviais, provocado por oscilações climáticas. 
 
Por estar topograficamente posicionado bem acima da várzea atual, o terraço está a salvo das 
cheias periódicas do rio Tietê, favorecendo a ocupação humana já em períodos pretéritos. 
Topograficamente, o bloco está a 740 metros de altitude, em uma declividade de 
aproximadamente 4°. 
 
O bloco em questão é representado por uma área situada em uma média vertente, onde um 
ocasional sítio arqueológico pode ter sido degradado em função do escoamento fluvial (no 
passado geológico) ou no revolvimento de terra para aplainamento do terreno. Assim, o 
potencial arqueológico da área é baixo. 
 
- Imediações do Poço Júlio Colaço 
 
Geomorfologicamente, a área está inserida na planície de inundação do córrego Aricanduva, o 
qual possuía um leito meandrante (hoje retificado e canalizado). A dinâmica erosiva do local até 
a ocupação urbana atual e a conseqüente impermeabilização e aterramento da área (que se 
intensificou a partir da segunda metade do século XX) era típica das planícies de inundação, ou 
seja, predomínio da acumulação fluvial intimamente dependente da dinâmica hídrica do canal de 
drenagem. Portanto, o local projetado para a implantação do Poço muito provavelmente esteve 
sujeito durante os últimos anos às cheias anuais e periódicas do rio Aricanduva. 
 
A partir dos dados analisados é possível dizer que predominam no local os processos de 
agradação de planície fluvial, que foi gerada ao longo dos últimos milhares de anos. Portanto, 
pelo menos a partir do início da formação da planície de inundação até os dias atuais, a região 
esteve constantemente sendo inundada pelas cheias desse rio e pelos seus meandros conforme 
a dinâmica do canal, não apresentando, dessa forma, condições propícias a assentamentos 
humanos. 
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Devido ao caráter de agradação sedimentar extremamente dependente da dinâmica hídrica do 
rio Pinheiros, há uma pequena possibilidade da ocorrência de vestígios arqueológicos originários 
de setores à montante do canal de drenagem e depositados na planície juntamente com os 
sedimentos fluviais. Porém, os vestígios que porventura existissem no local antes da formação 
da planície de inundação já devem ter sido, ao longo dos últimos milhares de anos, deslocados 
para outros pontos à jusante, ou, no mínimo já foram retirados de contexto devido à influência 
sofrida por este local aos processos erosivos e sedimentares típicos de uma planície de 
inundação. 
 
Topograficamente, essa área situa-se a 729 metros de altitude e em uma declividade baixa, em 
torno de 0° a 2°. 
 
As construções existentes na área se alternam em antigas e recentes e situam-se, em geral, no 
nível do solo. A exceção fica para alguns galpões e residências, aterradas e de nível maior que 
0,5 metros acima do solo, certamente soerguidas por aterros antrópicos em resposta às 
frequentes inundações que ocorrem no córrego Aricanduva. Não há evidências de cortes no 
terreno. Sendo assim, a sensibilidade arqueológica da área é média. 
 
- Imediações da Estação Aricanduva e Poço Soares Neiva 
 
Em termos geomorfológicos, a área está localizada em uma vertente drenante do rio 
Aricanduva, no compartimento de baixas colinas terraceadas. Este compartimento é 
caracterizado como terraços fluviais que foram alvo de um rejuvenescimento rápido, o qual 
redundou em uma denudação de 20 a 30 metros dessas soleiras (AB’SABER, 1957). A altitude 
média atual é de 736 metros. 
 
Por sua localização, já antes do Holoceno o local esteve a salvo das cheias periódicas do rio 
Aricanduva, sendo deste ponto de vista, um local privilegiado para habitações e ocupações 
humanas. 
 
As construções existentes na área são recentes, sendo que a frente dos terrenos situa-se no 
nível do arruamento. Contudo, é possível que tenha havido amplo removimento de terra para 
estabelecimentos de alicerces, características de técnicas construtivas em voga (com exceção 
para o galpão antigo). Os sobrados que não possuem garagem subterrânea adequam-se ao 
relevo natural. É possível também que tais casas recentes tenham sido construídas em terrenos 
onde houve, anteriormente, casas antigas com possíveis vestígios em subsuperficie. De acordo 
com este padrão, o potencial arqueológico varia de baixo a médio. 
 
- Imediações da Estação Penha 
 
Em termos geomorfológicos, a área está inserida na planície do córrego Rincão, o que explica a 
baixa declividade do local (em torno de 0° a 2°). Esse córrego atualmente está retificado e 
canalizado. A altitude média do bloco é de 733 metros. 
 
A área está na transição entre terraços fluviais típicos (constituídos por aluviões e cascalheiras 
do Pleistoceno) e baixas colinas terraceadas (terraços fluviais terciários denudados por eventos 
erosivos). 
 
Em se tratando de configuraçção da paisagem antropizada, destacam-se nas proximidades a 
consolidação de uma linha de metrô em superfície, de um terminal de ônibus em superfície e a 
canalização já referida do córrego Rincão, indicando que toda a área em questão já foi 
imensamente perturbada por revolvimentos de solo de alto impacto. Logo, evidências de 
vestígios arqueológicos e históricos da área podem ter sido destruídas em função desses 
eventos. Sendo assim, o potencial arqueológico da área é baixo. 
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- Imediações da Estação Penha 
 
Geomorfologicamente, a área está no compartimento na transição entre altas colinas dos 
rebordos de espigões secundários e patamares e rampas dos rebordos dos espigões 
secundários (AB’SABER, 1957), o qual é formado por sedimentos terciários pliocênicos, 
mantendo como um esporão isolado e amplamente festonado pelo retalhamento fluvial pretérito 
dos tributários do rio Tietê. 
 
Segundo o mesmo autor, “o outeiro da Penha representa uma espécie de estrangulamento 
forçado para a circulação W-L ao longo da vertente esquerda do Tietê”, o que explica a 
mudança direcional do traçado deste rio e a importância geomorfológica deste setor. Em termos 
topográficos, a altitude média é de 763 metros e a inclinação varia de 0° a 5°. 
 
A localização da área em uma transição entre patamar e média vertente indica que seu potencial 
arqueológico é médio, em razão de ocasionais movimentos de massa ocorridos no tempo 
geológico.  
 
- Imediações do Poço Carlos Meira 
 
Geomorfologicamente, a área está inserida no compartimento de planícies de inundação do rio 
Tietê (AB’SABER, 1957), onde, historicamente, localizavam-se os meandros da planície fluvial 
do referido rio (SARA, 1930) antes de sua retificação nos limites urbanos da urbe paulistana, nas 
décadas de 1950 e 1960.  
 
Tratando-se da configuração da paisagem antropizada, verificou-se que a maioria das casas 
está no nível do arruamento e com baixo revolvimento de solo, fato este concluído não apenas 
por este nivelamento, mas também por elementos construtivos dessas casas. Estes imóveis são 
frequentemente casas antigas (provavelmente edificadas na metade do século XX) que podem 
ter funcionado como áreas de preservação do subsolo e eventuais vestígios arqueológicos.  
Considera-se aqui que imóveis mais antigos possuem remanejamento de terra de menor 
impacto que construções mais modernas. Desse modo, o potencial de ocorrência de sítios 
arqueológicos é médio. 
 
 2º Subtrecho (Estação Tiquatira / Estação Dutra) 

 
- Imediações da Estação Tiquatira 
 
Em termos geomorfológicos, a área está inserida nos baixos terraços fluviais do rio Tietê 
(AB’SABER, 1957), em uma altitude que varia de 727 a 742 metros de altitude. Segundo 
Ab’Saber (1957) este tipo de terraço corresponde a antigas planícies de inundação 
Pleistocênicas do rio Tietê, e provavelmente teria se formado, em sua maior parte, no fim desta 
época, correspondendo a um aluvião “de um ciclo deposicional imediatamente anterior ao 
Holoceno” (Ab’Saber, 1953). A área apresenta inclinação suave, (0° a 2°), a qual pode 
corresponder aos antigos diques marginais ou terraços fluviais do rio Tietê, aumentando o 
potencial arqueológico da área. Portanto, o local apresenta condições propícias a 
assentamentos humanos, pois se localiza num local relativamente a salvo das cheias e próximo 
a um canal de drenagem. 
 
Trata-se de uma área bastante ampla, onde no entorno estão localizados dois conjuntos de 
CDHU, CEU Paulo Freire em um contexto amplamente urbanizado com a presença de inúmeras 
residências, edifícios e estabelecimentos comerciais. 
 
Atualmente uma porção significativa do terreno destinado à implantação dessa estação 
encontra-se desocupada, fruto da remoção completa de uma grande ocupação irregular, 



 

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: 
              696 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

restando apenas um amplo terreno plano e elevado em relação à rua devido aterro, resultando 
(nesta porção do terreno) em um baixo potencial arqueológico para o local. 
 
Entretanto, na outra porção do terreno, atualmente ocupada por residências e pequenos 
comércios, verificou-se que a maioria das casas está no nível do arruamento e com baixo 
revolvimento de solo, fato este concluído não apenas por este nivelamento, mas também por 
elementos construtivos dessas casas. Entretanto, alguns imóveis da área possuem porões, os 
quais demandaram a retirada de um significativo volume de material superficial. 
 
Segundo depoimento do proprietário de um dos casarões mais antigos da área, alguns porões 
foram recentemente aterrados por moradores. Considerando-se, entretanto, evidências 
cartográficas e históricas da ocupação da área e a preservação de edificações e fundações 
antigas e baixa intervenção atual no solo, é possível afirmar que (nesta outra porção do terreno) 
o potencial de ocorrência de sítios arqueológicos é média. 
 
- Imediações do Poço Basuca 
 
Localizado no mesmo compartimento geomorfológico que a Estação Tiquatira, próximo aos 
Hipermercados Extra e Assai, no Bairro da Penha, o poço está inserido em um contexto 
amplamente urbanizado com a presença de inúmeras residências e estabelecimentos 
comerciais. 
 
Apesar disso indicar um baixo potencial arqueológico, o local em si não está pavimentado e 
possui alguma cobertura vegetal, sendo possível e recomendável a realização de intervenções 
em subsuperfície para avaliar a possibilidade de vestígios de interesse arqueológico nos 
substratos. 
 
- Imediações da Estação Paulo Freire 
 
A Estação Paulo Freire está projetada em área situada entre a Avenida Paulo Freire e a Av. 
Marginal Tiête, junto ao Rio Cabuçu, no bairro da Vila Maria. 
 
Trata-se de um local utilizado atualmente como pátio de veículos apreendidos pela CET. A área 
foi terraplenada e possui uma elevação maior em relação a Marginal Tietê, devido à presença de 
aterro, indicando um baixo potencial arqueológico para este local. 
 
- Imediações do Pátio de Manutenção e Estacionamento de Trens Paulo Freire 
 
Esta área localiza-se no bairro do Parque Novo Mundo, entre as estações Dutra e Paulo Freire, 
consiste em uma ampla área posicionada entre a Linha de Transmissão da Eletropaulo, a Rua 
Pedro Taques Pires, a área industrial situada ao norte do pátio (Rua Sg. Rodoval Cabral 
Trindade e Rodovia Presidente Dutra) e a própria Av. Paulo Freire. 
 
Para fins organizacionais é possível dividir esta área em três setores, sendo eles: (i) setor norte, 
entre a Via Dutra e Estrada de Santana; (ii) setor central, de maior potencial arqueológico e 
interceptado e acessado pela Rua Baracela; e (iii) setor sul, paralelo a Av. Educador Paulo 
Freire. 
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Figura 8.4.11.4-32: Limites referenciais da área projetada à implantação do Pátio Paulo Freire 
 
 
A ampla área destinada para instalação do Pátio Paulo Freire possui diferentes tipos de 
ocupação e sua porção central apresenta o local de maior potencial arqueológico dos lugares 
visitados neste estudo. 
 
Este alto potencial arqueológico é constituído pelo contexto geográfico em que a área se 
encontra (confluência entre o rio Tiête e Córrego Cabuçu) e pelas formas de uso do solo que o 
local teve no passado até os dias atuais. É uma área de terraço fluvial, isento de inundação, com 
presença de colinas de baixa declividade e pouca altitude, condições que permitem uma 
ocupação humana.  
 
Neste local foram entrevistados alguns dos antigos moradores da localidade, conhecida como 
Chácara do Parque Novo Mundo, dentre eles: Sra. Barbara de Ascensão Martins (76 anos), 
imigrante portuguesa e seu filho Silvestre dos Anjos Calçado (conhecido como Gilberto); Sr. 
João Ferreira, morador a 40 anos da localidade; Srs. Mauro Candido Tino e Roberto Donizete da 
Silva, proprietários de duas das 8 chácaras da área; Sr. Alvino dos Santos Mesquita, imigrante 
português e proprietário de uma chácara no qual está situada uma das casas mais antigas da 
área, datando de 1933, além de ser morador do local há mais de 40 anos. 
 
Desta forma, o setor central deste terreno é formado por 8 chácaras, como mencionado 
anteriormente, e duas Vielas, denominadas Vielas do Sapo 1 e 2, compostas de residências de 
baixa renda e uma pequena comunidade. Esta comunidade é composta por uma única família, 
formada por irmãos, primos, cunhados e agregados. Trata-se de antigos colonos, moradores do 
local há mais de 50 anos, que trabalhavam em uma antiga Fazenda que existia na região. Na 
época que eles chegaram, a maioria vinda de Portugal e de alguns do estado de Minas Gerais, a 
fazenda cultivava rosas. Atualmente é realizado o plantio de hortaliças, sálvia, couve, salsa, 
coentro e cebolinha para ser vendido no CEAGESP. Segundo o Sr. Alvino essa fazenda 
pertenceu à família Fanganiello, mas não soube informar maiores detalhes. 
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Os moradores do local relatam ainda que já foram encontrados materiais cerâmicos “antigos” 
nas margens do pequeno curso d’água que corta a propriedade, próximo ao poço 12. Ao 
percorrer as áreas de plantio podem ser encontrados muitos materiais históricos, como louças, 
faianças, moedas e outros vestígios. 
 
Contudo, um dos agricultores contou que o adubo era trazido das moagens de lixo da prefeitura 
e era ali depositado, justificando a presença desses resíduos. Não obstante, recomenda-se que 
haja intervenções em subsuperfície nessa área devido aos fatores de ordem geográfica (posição 
geográfica e implantação na paisagem que o terreno possui), uso atual do terreno e pelos 
relatos dos moradores. 
 
- Imediações do Poço Cabo Quevedo 
 
O poço projetado está localizado na Rua Cabo Gomes de Quevedo, no Parque Novo Mundo, 
Vila Maria.  Trata-se de um trecho bastante impactado, urbanizado, com aterros, casas, ruas e 
córrego canalizado, o que constitui uma área de baixo potencial arqueológico. 
 
O local específico trata-se de uma praça, com espessa camada de aterro, onde nas bordas SE e 
E corre o córrego canalizado e na lateral W há uma concentração de árvores frutíferas 
remanescentes de uma antiga horta cultivada pelos antigos moradores do bairro, segundo 
informou o Sr. Hilton Florentino da Silva (morador há 40 anos da localidade). 
 
O Sr. Hilton ainda relata que há aproximadamente 30 anos atrás, embaixo da atual praça, foi 
colocada uma tubulação de diâmetro bem espesso, possivelmente para canalizar água, em que 
impactou profundamente a subsuperfície da área (caracterizada como um brejo). Desta forma, 
as características averiguadas e as intensas modificações antrópicas apontam para um local de 
baixo potencial arqueológico. 
 
- Imediações da Estação Dutra 
 
A Estação Dutra está projetada para ocupar uma área situada na confluência das avenidas 
Conceição e Cerejeiras, no bairro Jardim Japão, Distrito Vila Maria. Após a Estação Dutra 
haverá um trecho em tangente de aproximadamente 660 m sob a Av. Conceição, para permitir 
as manobras necessárias ao retorno dos trens. 
 
No final deste trecho prevê-se a implantação de um poço de ventilação e saída de emergência, 
posicionado lateralmente a Avenida Conceição, nas proximidades da Praça João de Oliveira. 
Essa porção de terreno se insere em uma área densamente ocupada e modificada, não sendo 
possível analisar as características geográficas naturais e possíveis indicadores de ocorrências 
de vestígios de interesse arqueológico. 
 
8.4.11.5) Considerações Finais 
 
A abordagem empreendida no presente estudo de diagnóstico não esgota o levantamento 
acerca das informações pertinentes ao Patrimônio Arqueológico e Histórico Cultural da Linha 15 
– Branca. Na verdade, este trabalho apenas aponta um diagnóstico do potencial para ocorrência 
de vestígios remanescentes e bens edificados nas áreas de influência do empreendimento. 
 
Sendo assim, destaca-se que durante as pesquisas de campo nas áreas de influência não foram 
constatadas, na faixa da malha urbana mais próxima e diretamente afetada pelo 
empreendimento, a presença de alguma obra ou conjunto arquitetônico que representasse valor 
estético ou histórico relevante, ao ponto de se requerer a preservação do mesmo devido ao seu 
valor patrimonial. 
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Da mesma forma, a análise do “potencial arqueológico” ao longo do eixo projetado da Linha 15 
e, em especial, nas imediações de suas principais estruturas de apoio operacional (estações, 
poços de ventilação / saídas de emergência e pátio de manutenção) indicou predomínio de 
áreas com baixo e/ou médio potencial; exceção, apenas, para as áreas relacionadas à 
implantação da Estação Anália Franco e à porção central da área destinada à implantação do 
Pátio Paulo Freire, onde se observou alto potencial arqueológico. 


