
 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 6 – LARANJA / Trecho São Joaquim ‐ Brasilândia 
 

CAPÍTULO III 

 

654CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 
            

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

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

REVISÃO:  
                B 

Estes fatores geraram uma crescente demanda de serviços à Água Branca, que se tornou a 
nova tônica do bairro86.   
 
A paisagem da Água Branca também se modificou, por volta da década 1960, com a construção 
das vias marginais e com término da retificação do Tietê. Também foram construídos dois 
viadutos sobre a linha férrea – o Pompéia e o Antártica –, além da Av. Sumaré, ao fundo do 
córrego da Água Branca, que foi então canalizado. O local onde hoje está a Praça Marrey Junior 
abrigava um cortiço nas dependências do antigo cinema Vitória – demolido para dar lugar ao 
sistema viário. 
 

 
Figura 8.4.14.3-30: Vista geral da Água Branca na década de 1960. Apud. RAMOS, Op.cit., 
p.133. Na porção esquerda da foto visualiza-se parte da IRFM; à direita a oficina da mesma 
companhia (atual local do Shopping Bourbon); os viadutos ainda não haviam sido construídos. 
 
 
Tais obras contribuíram para o aumento no fluxo de veículos, para a valorização imobiliária do 
local e para atenuar a divisão do bairro dada pelas ferrovias – mais urbanizado e integrado ao 
sul; e menos ocupado e com grandes vazios ao norte. 
 
A Água Branca é um espaço da cidade que apresenta usos do solo muito diversificados – desde 
casas de alto padrão até cortiços; indústrias e uma grande gama de serviços. Conforme indica 
Ramos87, em um pouco mais de um século a Água Branca passou das chácaras às indústrias e 
destas aos Shoppings. 
 
 Freguesia do Ó 
 
A região onde se localiza a atual Freguesia do Ó foi durante longo período uma região isolada 
geograficamente do resto de São Paulo. Os caminhos utilizados eram os rios, navegáveis, que 
podiam levar a quase todos os lados. Somente no século XVII é que se observa a real expansão 
dos caminhos por terra, ligando o centro a muitas outras regiões. 
 
O caminho que levava à Freguesia do Ó, localizada além do Tietê, era difícil, a estrada tinha 
muitos problemas com porções alagadiças e as pontes estavam sempre em péssimas condições 
                                                           
86 Atualmente é possível mencionar: os Shoppings Centers West Plaza e Bourbon; além do SESC Pompéia, Sociedade Esportiva 
Palmeiras, etc. 
87 RAMOS. Op.cit.,p.121. 
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havendo periodicamente a necessidade de reconstruí-las. Tal caminho recebia o nome de 
“Estrada para a freguesia de Nossa Senhora do Ó”, sendo utilizada como passagem para o 
Jaraguá, local muito procurado por mineradores que estavam atrás de ouro.88 
 
Em 1741, um registro expedido pela Câmara coloca a manutenção de uma que daria acesso à 
Freguesia, aos cargos de Manuel João Diogo Rodrigues e Francisco Rodrigues da Costa. Para 
dar conta dos gastos de manutenção, estes resolveram cobrar um preço pela passagem, fato 
que revoltou os moradores da região, já muito isolados pela própria localização da vila. Logo os 
encargos voltaram a mãos oficiais. 
 
A distância entre a Freguesia e o centro de São Paulo é algo inexato, que aparece com valores 
diferentes em fontes diferentes. Fato compreensível, pois a maneira de se fazer medidas e de se 
demarcar áreas em tempos passados eram muito distintas de hoje, inclusive no rigor utilizado. 
Deste modo, vemos medidas que variam entre 1,5 léguas e 8,3km ou uma hora de marcha. 89 
 
Já no século XIX existem relatos de diferentes caminhos que levavam até o local. Um deles saia 
do Jardim Público (hoje o Jardim da Luz), outro saía da atual Rua da Consolação, e um terceiro 
partia da Água Branca.  
 
A partir de 1870 observa-se um processo de decadência desses caminhos, fato que ajuda ainda 
mais no isolamento do local. Tal fenômeno se deve à construção das estradas de ferro, pela São 
Paulo Railway, que ao se ampliar para o interior, deixa a Freguesia marginalizada. 
 

Já em 1880 era pequeno o movimento de tropas e de carros nos 
caminhos do Rio de Janeiro, de Santos e de Jundiaí. Suas vendas de 
beiras de estrada quase todas desaparecidas. E o próprio comércio de 
localidades como Penha, Ó, Ipiranga, São Bernardo, decaíram de modo 
pronunciado, desde que não contaram mais com aquelas tropas e 
aqueles viajantes, passando para cima e para baixo. 90 

 
Não só a Freguesia, mas outras regiões de São Paulo sofreram com a estagnação após terem 
ficado marginalizadas com a implantação das estradas de ferro. 
Os limites da Freguesia sempre foram difusos e difíceis de serem delimitados, no entanto, existe 
um relatório do Dr. Thomaz Nahico, de 1852, que nos esclarece um pouco mais sobre as 
divisas:  
 

Suas divisas principiam da fazenda denominada Quitaúna, pelo Tietê 
acima (divisando com Santa Iphigênia) até a ponte de Sant´Ana, e daí 
pela estrada da Cantareira até a serra do mesmo nome (divisando com 
o Juqueri), e segue pela cordilheira da mesma até um lugar denominado 
Água, e daí pelas vertentes que formam o Ribeirão do Cavalheiro e por 
ele baixo a desaguar no Rio Juqueri, para onde desce divisando com a 
Villa de Parnayba, até chegar a Fazenda do Barão de Iguape, e della 
pelos cantos do Itaim a procurar o Quintaúba, que está na margem do 
Tietê.91 

                                                           
88 BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. Série História dos Bairros. São Paulo: DPH, vol. 13, pp. 16. 
89 Ibidem, pp. 18. 
90 BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da Cidade de São Paulo. Tomo II, apoiado em Junius “Notas de 
Viagens”, pp. 63 e 134. 
91 PINTO, Alfredo Moreira. A cidade de São Paulo. In. Freguesia do Ó, Século XX. Trabalho Curricular de alunos da 
FAU. 
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É sabido que desde os primórdios, a principal atividade agrícola da região era o plantio de cana-
de-açúcar. No entanto, o que mais se fabricava a partir daí, não era açúcar, mas sim a cachaça, 
pela qual ficaria famosa a Freguesia. 
 
A história do local está intimamente ligada com a chegada, em 1575, de Antônio Preto e seus 
filhos. Vindo a São Paulo, proveniente de São Vicente, para assumir o cargo de Juiz Ordinário 
da Câmara92. Seu segundo filho, Manuel Preto, ficou famoso como um dos bandeirantes mais 
cruéis da época, e de acordo com Silva Leme, possuía em 1580, muitos índios (cerca de 1000) 
trabalhando em sua fazenda, todos em regime escravocrata 93.  
 
Durante o século XVII vemos um dos primeiros documentos oficiais que se referem a Manuel 
Preto. Tal documento é datado de 1615, tratando-se de um pedido de Manuel Preto e sua 
esposa, Agueda Rodrigues, para a construção de uma Igreja que atenderia a população local, 
uma vez que esta não podia ir sempre à Sé dado o isolamento da vila e à dificuldade do trajeto 
até o centro. A capela seria construída em louvor a Nossa Senhora da Esperança, ou 
Expectação. 94 
 
O pedido foi aprovado e a capela construída. Porém, para que missas fossem realizadas, 
Manuel Preto deveria cumprir uma série de exigências feitas pela Igreja, como: “doação da terra 
onde se instalava a igreja, obrigatoriedade de conservação, e alguns bens materiais como gado 
ou plantação”. 95 Deste modo, somente depois de compridas tais exigências é que pode ser 
realizada ali a primeira missa. 
 
Depois da morte de Manuel Preto, seu filho Antônio Preto, herdeiro das terras do pai, também 
falece em um curto espaço de tempo. Seu irmão, também chamado Manuel Preto, assume os 
encargos das terras, morrendo tempos depois em combate no Vale do Taquari. Como o terceiro 
filho de Manuel Preto, já havia morrido, as terras ficam sem proprietário por falta de 
descendentes diretos e acabaram sendo divididas, primeiramente entre parentes indiretos, que 
as dividem entre os filhos e assim por diante. Sendo assim, a sesmaria inicial, recebida por 
Antônio Preto, pai de Manuel Preto, foi aos poucos, dividindo-se e se fragmentando em muitas 
outras propriedades, fazendas, chácaras e sítios.  
 
Vale ressaltar que a região da Freguesia do Ó aparece em muitas Atas da época como sendo 
um dos mais propícios esconderijos de escravos fugidos, referenciada por vezes com o nome de 
“Nossa Senhora do Ó”, ou simplesmente “Ó”. 
 
Somente em 1796 é oficializado o nome de Nossa Senhora do Ó, quando a administração 
eclesiástica cria as freguesias de Nossa Senhora da Penha e do Ó96, separando-as da 
administração da Sé. 
 
Documentos do fim do século XIX fazem menção a antiga Capela da freguesia que se 
encontrava em péssimo estado, havendo necessidade da reforma ou construção de uma nova 
Igreja. De acordo com Azevedo Marques: “em 1794 achando-se em estado de ruína, foi 
edificada outra no lugar em que ora se acha a Matriz pelo esforço do Padre João Franco da 
Rocha [...]”.97 
 

                                                           
92 BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. Série História dos Bairros. Op. Citi., pp. 38. 
93 LEME, Luiz Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana. Vol. VIII, pp. 279. 
94 Livro de Tombo da Sé – Arquivo da Cúria, Livro 2-2-19. 
95 BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. Série História dos Bairros. Op. Citi., pp. 38. 
96 Ibidem, pp.45. 
97 MARQUES, Manuel Eufrásio de Azevedo. Apontamentos históricos e geográficos, bibliográficos, estatísticos e 
noticiosos da Província de São Paulo. Vol. I, pp. 136. 
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Em 1896, a nova Igreja Matriz é consumida pelo fogo. Não se sabe exatamente a causa do 
incêndio, mas muitas são as histórias e lendas a respeito, dentre elas a história que parece mais 
plausível é que o sacristão acabou por incendiar a capela enquanto tentava acabar com um 
ninho de abelhas existente na mesma, porém, com efeitos desastrosos. Por muito tempo as 
missas foram celebradas na sacristia, única parte que havia sobrevivido ao acidente. A igreja só 
foi reconstruída por iniciativa coletiva, em 1898 seria lançada sua pedra fundamental, ficando 
pronta em 1901.98 
 
A reconstrução da igreja marca o inicio do século XX naquele isolado povoado. Neste período a 
região começa a crescer e inicia-se um processo, comum aos outros bairros, de loteamento das 
propriedades através de vendas e leilões, diferentemente do que ocorria no século anterior 
quando o desmembramento das terras da região ficava a cargo de famílias que iam passando e 
dividindo suas terras pelas gerações. 
 
No ano de 1923 ocorre o primeiro grande loteamento da Freguesia do Ó, realizado pela Cia. 
Predial. Todavia, ainda se podia notar que o entorno da região ainda era constituído por 
chácaras e sítios. Em 1929, ocorre um novo loteamento, dando origem a novas vilas na região 
da Freguesia. O centro histórico do bairro passa por algumas modificações, muitas casas são 
reformadas, mas o pequeno comércio existente ali pouco se amplia99. O largo da Matriz Velha 
era o marco do centro do povoamento urbano inicial, sendo dotado de características coloniais, 
com construções de taipa e adobe. O largo da Matriz Nova, com construções do início do 
século, foi alterado em 1947 para a construção de novas ruas para a circulação de automóveis. 
 
Em 1925, ao lado do Largo da Matriz Velha, foi criada a Escola Padre Manuel da Nóbrega, que 
se transferiu em 1941 para a Rua Itaberaba. Na região existiam também muitos alambiques que 
fabricavam a famosa “Caninha do Ó”, mantendo os mesmo métodos de fabrico do século XIX. O 
primeiro correio da região data de 1940. 
 
A partir de meados do século XX a Freguesia do Ó sai do isolamento e começa a crescer, 
acompanhando o crescimento desenfreado da cidade de São Paulo, deixando de ser uma 
região que vivia em extrema miséria, e totalmente isolada do centro dada as dificuldades de 
acesso. 
 
Deste modo, se observa a significância histórica da região, que se iniciou como uma pequena 
vila, juntamente com São Paulo e permaneceu por muito isolada com seus próprios modos e 
costumes, crescendo em torno das Igrejas e tendo como principal produto a cachaça fabricada 
em seus alambiques. 
 
 Vila Brasilândia 
 
O nascimento da Vila Brasilândia foi historicamente datado em 24 de janeiro de 1947, ocasião 
em que foi registrado o primeiro loteamento de terras da região. Desta data em diante o bairro 
foi se expandindo rapidamente e dando origem ao distrito.  
 
No início, contingentes de imigrantes – de diversas nacionalidades – e migrantes – sobretudo 
nordestinos – vieram ocupar as terras recém loteadas. Além destes, um grande número de 
negros, que ainda sofriam as conseqüências estruturais do período pós-abolição, também 
migraram para esta região.  
 

                                                           
98 BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. Série História dos Bairros. Op. Citi., pp. 58 e 59. 
99 BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. Série História dos Bairros. Op. Citi., pp. 65 e 66. 
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De certa forma a instalação da população no bairro foi incentivada pelo baixo custo dos lotes. A 
compra destes lotes proporcionava, como uma espécie de brinde, a aquisição de alguns tijolos e 
telhas para que logo fossem erguidas as primeiras moradias, estratégia utilizada pela empresa 
loteadora para que a procura por suas terras aumentasse. No entanto, o principal motivador 
deste processo demográfico é outro. 
 
O surgimento do bairro e sua rápida ocupação foram, entre outras, conseqüências da reforma 
urbanística empreendida pelo prefeito Prestes Maia, que modificou de maneira definitiva a 
cidade de São Paulo. Com as ações tomadas pelos urbanistas nesta ocasião, ocorreu uma 
grande valorização das áreas residenciais nas regiões centrais.  
 
A população, sem ter como pagar elevados aluguéis, migrou para outras regiões mais afastadas 
das suas antigas habitações. Desta forma, ocorreu um grande êxodo em direção às áreas para 
além daquelas que eram tidas como periferias naquele momento, alargando assim o perímetro 
urbano da cidade.  
 
Grandes contingentes partiram de bairros como o Bexiga e a Barra Funda – bairros formados 
em sua maioria por populações negras que ali se instalaram no pós-abolição –, entre outros, em 
direção à zona noroeste, pouco habitada até a década de 40 do século XX, apesar de abrigar 
um dos bairros mais antigos da cidade, a Freguesia do Ó. 
 
A bibliografia histórica sobre a região é muito limitada, praticamente não há estudos acadêmicos 
ou livros de outras procedências que abordem o tema e o pouco que há escrito está na forma de 
artigos disponíveis na internet e em pequenas coletâneas. No entanto a região conta com um 
grande potencial histórico, pois são vastos e mantém certa unidade muitos depoimentos de 
antigos moradores da região.  
 
Neste sentido, e valorizando a oralidade sobre as primeiras comunidades que se instalaram na 
região posteriormente denominada como Brasilândia, encontramos moradores que já passam 
dos oitenta anos de idade afirmando que sempre moraram no bairro, algo difícil de conceber se 
nos prendermos à data de 1947 como ano de início da ocupação do bairro. Além disso, entre os 
membros da comunidade negra, uma das maiores da cidade, destacam-se os relatos que 
afirmam a existência de um quilombo na região. Apesar da falta de evidências materiais, a 
formação histórica de áreas vizinhas e a configuração social e cultural da região não desmentem 
o relato. 
 
O distrito de Brasilândia faz fronteira com a Freguesia do Ó, um dos bairros mais antigos de São 
Paulo, sua fundação data de 1580. A Freguesia do Ó foi uma área concedida ao bandeirante 
Manoel Preto, famoso pelos castigos que impunha aos negros e índios escravizados por ele. A 
localidade era caminho e ponto de parada para aqueles – sobretudo bandeirantes – que 
viajavam para o interior do país. Era por ali que encontravam os caminhos para Jundiaí e 
Campinas, além de servir de ponto de descanso para aqueles que exploravam o Pico do 
Jaraguá em busca de ouro.  
 
Em função das torturas, muitos dos escravizados por Manoel Preto fugiam e se embrenhavam 
mata adentro procurando abrigo e esconderijo contra os capitães do mato. Os diversos rios e 
córregos que rasgam a região, além das terras planas e das possibilidades de esconderijo entre 
os morros que nos levam à atual Serra da Cantareira são indícios de que tal formação social 
seria possível, faltando apenas alguns esforços para a sua investigação. 
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1. O fundador da Freguesia do Ó, o bandeirante 
Manoel Preto, tratava de forma desumana os índios 
aprisionados e escravizados em sua fazenda. Melhor 
tratamento não era dispensado aos escravos negros que 
vieram para esta região trabalhar nos canaviais existentes. 
Mesmo o negro mais passivo tinha como principal meta a 
fuga. 
2. Os castigos corporais dispensados aos fugitivos 
quando recapturados eram violentos e até mesmo "sádicos" 
– como relatou o historiador Máximo Barro -, "mas isso, em 
contrapartida, gerava um ódio e uma ânsia de liberdade que 
dobrava a cada golpe desferido pelo feitor". 
3. Por volta de 1770, a situação dos negros do Ó era 
desesperadora. Eles não titubeavam quando surgia 
oportunidade de fuga. A situação era igual em todas as 
cercanias da cidade de São Paulo, as fugas se sucediam e 
os fazendeiros utilizavam, por sua vez, os chamados 
"capitães-de-mato" que saíam em busca dos negros fugitivos. 
Isso fazia com que eles se internassem cada vez mais nas 
matas e em lugar seguro instalavam os chamados quilombos 
(...). 
4. Muitos eram capturados e espancados 
violentamente. Após as chibatadas, no interior das senzalas, 
eles faziam meticulosas narrativas para os irmãos de 
infortúnio dos caminhos melhores para a fuga. Os próximos 
que fugiam já tinham o endereço certo dos quilombos. 
Reunidos em grupo eles ofereciam maior resistências aos 
captores e davam respaldo para as novas fugas. 
5. (...) 
6. O nome da Freguesia do Ó foi citado várias vezes 
nas "Atas da Vereança" dessa época, por ter-se tornado um 
refúgio dos mais propícios para os negros fugitivos de vários 
pontos de São Paulo.100 

 
Outro indício desta possibilidade é a recente investigação sobre a formação de um quilombo nos 
territórios que hoje pertencem ao distrito de Pirituba101. Apesar de serem distritos diferentes, a 
proximidade entre ambos e destes com a Freguesia do Ó são características que servem para 
nos alertar para outros pontos em comum. 
 
Em ambas as regiões, Brasilândia e Pirituba, não são raras as ocasiões em que se encontram 
oferendas aos Orixás. Também é recorrente o som dos tambores, que nos indicam a existência 
de terreiros de candomblé e umbanda, elementos típicos da religiosidade das comunidades 
negras.  
 
Desta forma, entende-se que a região não conta com um levantamento histórico mais preciso 
porque são escassas as investigações históricas que se propuseram a investigá-la, o que não 
significa que sua trajetória não tenha encontrado uma intensa dinâmica antes mesmo do marco 
oficial de sua fundação.  
 

                                                           
100 Extraído do endereço eletrônico: http://www.cefetsp.br/edu/eso/freguesia.html. 
101 Segundo o Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 12 de maio de 2009, p. II. 
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 Relação de bens patrimoniais tombados localizados na AID do empreendimento 
 
Por meio da averiguação realizada neste trecho, foram observados alguns bens de relevância 
cultural, histórica e arquitetônica que passaram por processo de tombamento efetuado pelos 
órgãos competentes (IPHAN, CONCRESP e CONDEPHAAT). Estes bens devem ser 
beneficiados por ações de proteção e preservação para manutenção das características 
construtivas originais. 
 
A listagem dos bens tombados localizados na área de influência deste empreendimento é 
apresentada a seguir, através do Quadro 8.4.14.3-2; da mesma forma, a localização dos 
mesmos é apresentada adiante através do “Mapa de Localização dos Bens Tombados / Folhas 
1, 2, 3 e 4” (MSE-LLJ-10). 
 
 

Quadro 8.4.14-3-2 
Relação de bens patrimoniais tombados relacionados com a área de implantação do 

traçado da Linha 06 (Laranja) do Metrô de São Paulo. 
 

Patrimônio Tombamento Observação 

NÚCLEO ORIGINAL DO 
POVOAMENTO DA 
FREGUESIA DO Ó 

Resolução: 
46/CONPRESP/1992 

Área caracterizada como antigo centro de ocupação 
da Freguesia do Ó, um dos núcleos de povoamento 
mais antigos do território hoje ocupado pela cidade 
de São Paulo. 
A porção oeste do polígono de tombamento da 
Freguesia do Ó (Rua Javoraú e Av. Santa Marina) se 
localiza a cerca de 70 metros de distancia do traçado 
da Linha 06, nas proximidades da estação Freguesia 
do Ó  

RESIDÊNCIA DE 
RAMOS DE AZEVEDO 

Resolução: 
05/COMPRESP/91 

Rua Pirapitingui, 111, 141 e 159 no Bairro da 
Liberdade. 
Bem localizado a cerca de 40 metros do traçado da 
Linha 06, em porção próxima da Estação São 
Joaquim. 
Residências construídas por Ramos de Azevedo 
para sua própria habitação e de suas filhas. O 
Conjunto se destaca por ser exemplo da arquitetura 
residencial neoclássica, de influência francesa do 
final do século XIX. 

HOSPITAL A.C. 
CAMARGO 

Resolução: 
26/CONPRESP/04 

Localizado entre as ruas José Getúlio e Tamandaré, 
a cerca de 200 metros do traçado da Linha 06. 
Hospital idealizado na década de 1940, com a 
finalidade de tratar pacientes com Câncer. Era 
conhecido como o 1º. Hospital de São Paulo erguido 
pela população e voltado para ela. 

VILA ITORORÓ 
Tombado pelo 

CONDEPHAAT 
Resolução: SC 09/05 

Conjunto localizado entre Rua Martiniano de 
Carvalho, Monsenhor Passalacqua, Maestro Cardim 
e Pedroso. 
Área anexa ao traçado da Linha 06, em porção 
próxima da Estação São Joaquim. 
A vila foi edificada em meio a encosta do vale do 
córrego Itororó, que hoje está canalizado sob a 
Avenida 23 de Maio. O conjunto tem um total de 37 
edificações e sua construção teve início em 1920. 

TOMBAMENTO DA 
BELA VISTA 

Resolução: 
22/CONPRESP/2002 

Bairro da Bela Vista, Área da Grota e Vila Itororó. 
O traçado da Linha 06 corta uma porção da área 
tombada da Bela Vista. 
O tombamento reúne o Bairro da Bela Vista, Distrito 
da Bela Vista, a Praça Amadeu Amaral, a Praça Dom 
Orione, a Escadaria das ruas 13 de Maio e dos 
Ingleses, as Encostas e Muros de Arrimo da Rua 
Almirante Marques de Leão, os Arcos da Rua 
Jandaia e as áreas envoltórias dos bens tombados 
delimitados pelo polígono obtido a partir da 
intersecção das seguintes vias: Rua São Vicente, 
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Rua Luiz Barreto, Rua Santo Antonio, Avenida Radial 
Leste-Oeste, Avenida Nove de Julho, Rua Martinho 
Prado, Rua Santo Antonio, Rua Conselheiro 
Ramalho, Rua Doutor Ricardo Batista, Rua Major 
Diogo, Rua São Domingos, Rua da Abolição, Rua 
Com. José Xavier Gouveia, Rua Japurá, Rua Dr. N. 
E. Natividade, Rua Santo Amaro, Viaduto Júlio de 
Mesquita Filho, Rua Major Diogo, Avenida Brigadeiro 
Luiz Antonio, Rua dos Ingleses, Rua dos 
Holandeses, Rua dos Franceses, Alameda Joaquim 
Eugênio de Lima, Alameda Ribeirão Preto, Rua 
Almirante Marques Leão e Rua Santo Antonio. 

IMÓVEL NA RUA 
MARQUÊS DE 
PARANAGUÁ 

Resolução: 
05/CONPRESP/1995 

Rua Marques de Paranaguá, 124. 
Imóvel localizado a cerca de 330 metros de distância 
do traçado da Linha 06, em trecho localizado próximo 
da Estação Mackenzie/Higienópolis. 
O imóvel foi tombado integralmente, com todos os 
elementos arquitetônicos existentes, abrangendo a 
extensão completa do lote. 

COLÉGIO DES 
OISEAUX 

Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução 23/04 

Rua Marquês de Paranaguá nº 115 e Caio Prado nº 
232 (Setor 10, Quadra 14, Lote 438), e Rua Marquês 
de Paranaguá nº 217 com Rua Augusta nº 344, 
(Setor 10, Quadra 14, Lote 131) 
Área localizada a cerca de 340 metros da Linha 06 
do Metrô. 
Foi tombada a área do antigo colégio, assim como a 
vegetação arbórea e arbustiva que integra o bosque 
existente. 

INSTITUTO MACKENZIE 
Tombado pelo 

CONDEPHAAT 
Resolução: SC 27/93 

Imóveis de relevância cultural e arquitetônica, entre a 
Rua Maria Antônia, Rua Itambé e Consolação. 
Os bens se localizam a menos de 300 metros do 
traçado, em trecho próximo a futura Estação 
Mackenzie/Higienópolis da linha 6 do Metrô, sendo 
assim o traçado corta a área envoltória dos Imóveis. 
Os edifícios construídos em períodos diferentes se 
constituem em exemplares arquitetônicos de grande 
expressividade e, entre os tombados, incluem-se a 
Reitoria ou Edifício Mackenzie, Biblioteca Central, 
"Castelinho" ou Faculdade de Filosofia, Ginásio de 
Esportes, Residência dos Professores e Muro de 
Arrimo das Ruas Maria Antônia e Itambé. 

CEMITÉRIO DA 
CONSOLAÇÃO 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Resolução: SC 28 de 
28/6/05 

Localizado entre as ruas da Consolação, Coronel 
José Eusébio, Mato Grosso e Sergipe, no Bairro da 
Consolação. 
O traçado da Linha 06 do Metrô segue por área 
anexa ao Cemitério, nas proximidades da Estação 
Mackenzie/Higienópolis. 
Inaugurado no dia 10 de julho de 1858, o cemitério 
da consolação foi fruto de promulgação de lei do ano 
de 1828 instituída pelo próprio D. Pedro I. A lei 
obrigava as Câmaras Municipais a construírem 
cemitérios a céu aberto, pois até então os 
sepultamentos eram executados em meio às regiões 
centrais das cidades, nas proximidades ou mesmo 
no interior das Igrejas. 
O pórtico de entrada, o necrotério, os muros de 
fechamento, a capela e possivelmente a 
administração e os sanitários foram projetados por 
Ramos de Azevedo em 1902. Também fazem parte 
do tombamento os cemitérios contíguos: o dos 
Protestantes, de configuração tipicamente 
protestante e o da Venerável Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Monte Carmo. 

VILA PENTEADO 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Processo: 08638/69 
Resolução de 27/2/78 

Localização: Rua Maranhão, 88 – Higienópolis, a 
cerca de 400 metros de distância do traçado da 
Linha 06. 
A Vila Penteado surgiu a partir do loteamento de uma 
chácara que pertencia a família Penteado, o local 
ficou conhecido pelo estabelecimento de uma 
“venda” que abastecia grande parte da população. 
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PRAÇA VILABOIM 
Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução: 15/2007 

Rua Álvares Penteado com Rua Aracajú e Rua Piauí 
Localizada a cerca de 220 metros do traçado da 
Linha 6. 
Implantada em meio ao bairro de Higienópolis, nas 
cercanias do edifício sede da FAAP, em ponto 
próximo da área de implantação da linha 6 do Metrô. 
A praça se caracteriza como bem tombado pelo 
CONPRESP com o intuito da preservação de sua 
configuração, de sua cobertura arbórea e traçado 
viário local. 

EDIFÍCIO LOUVEIRA 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Processo: 23387/85 
Resolução: SC 44 de 

18/12/92 
e 

Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução: 09/2002 

Rua Piauí, 1081, no Bairro de Higienópolis. 
Correspondendo ao Lote 0036, Quadra 099, Setor 
011, do cadastro imobiliário municipal. 
Localizado a cerca de 250 metros do traçado da 
Linha 06, sendo assim o traçado corta parte da área 
envoltória deste bem. 
A construção do Edifício Louveira data de 1946, 
sendo projetado pelos arquitetos João Batista 
Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, que se utilizaram 
de elementos da arquitetura moderna vigente, tais 
como a estrutura independente em concreto, o uso 
de pilotis e rampas. 

CASA DA RUA 
ITÁPOLIS 

Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução: 05/91 

Bem localizado na Rua Itápolis, a cerca de 300 
metros da Linha 06 do Metrô. 
O imóvel foi projetado pelo arquiteto ucraniano-
brasileiro. Gregori Warchavchik, se consolidando 
como exemplo de arquitetura modernista. 

ZEPEC 
Resolução: 

26/CONPRESP/2004 
Série de imóveis indicados ou listados como ZEPEC 
– abertura de processo de tombamento 

ESTÁDIO MUNICIPAL 
PAULO MACHADO DE 
CARVALHO (EST. DO 

PACAEMBU) 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Processo: 26288/88 
Resolução: SC-5 de 

21/1/98 
E pelo CONPRESP 

Resolução: 
04/CONPRESP/88 

Quarteirão entre as Ruas Desembargador Paulo 
Passalacqua, Capivari e Itápolis e Praça Charles 
Miller O traçado da Linha 6 corta parte da área 
envoltória do estádio. 
Inaugurado em 27 de abril de 1940, o estádio sofreu 
várias intervenções e substituições em sua estrutura 
original, mesmo assim este se qualifica como bem 
tombado devido a suas características arquitetônicas 
e importância cultural. 

BAIRROS DO 
PACAEMBU E 

PERDIZES 

Tombados pelo 
CONDEPHAAT 

Processo: 23972/85 
Resolução: SC 08/91 de 

14 de março de 1991 
E pelo CONPRESP 

Resolução: 
42/CONPRESP/92 

Tombamento do traçado urbano, cobertura vegetal 
arbórea e padrão de ocupação dos lotes dos Bairros 
do Pacaembu e de Perdizes, na área delimitada pelo 
polígono obtido a partir da intersecção dos eixos das 
seguintes vias: Rua Cardoso de Almeida; Rua Prof. 
João Arruda, Av. Sumaré, Av. Paulo VI, Rua 
Veríssimo Glória, Rua Cardoso de Almeida; Rua 
Monsenhor Alberto Pequeno; Rua Itajubá; Rua 
Angatuba; Rua Major Natanael, Av. Dr. Arnaldo; Rua 
Minas Gerais; Rua Novo Horizonte; Praça Humberto 
de Campos; Rua Bahia; Rua Goiás; Rua Ceará; Rua 
Alagoas; Rua Engenheiro Edgar Egydio de Souza; 
Rua Itaguaba; Rua Tupi; Av. Gal. Olympio da 
Silveira; Rua Traipu; Rua Itapicuru; Rua Conselheiro 
Fernandes Torres; Rua Atibaia; Rua João Ramalho; 
Rua Cardoso de Almeida. 
O traçado da Linha 06 corta a área desse polígono 
nas cercanias da Estação Cardoso de Almeida 

COLÉGIO BATISTA 
BRASILEIRO 

Resolução: 
02/CONPRESP/2006 

(abertura de tombamento) 

Rua Doutor Homem de Melo n°. 537, no Bairro de 
Perdizes (Setor 021, Quadra 054, Lote 0011) 
O traçado da linha 06, no trecho localizado próximo 
da estação Cardoso de Almeida, passa a cerca de 70 
metros de distância deste Bem. 
O edifício é tomado como importante testemunho do 
processo educacional ligado ao Bairro de Perdizes 
na cidade de São Paulo compondo o “complexo 
educacional” composto pelo Colégio Batista 
Brasileiro e pela Pontifícia Universidade Católica – 
PUC. 

PARQUE FERNANDO 
COSTA 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Parque localizado entre Rua Ministro Godói, 
Turiassú, Germaine Buchard e Av. Francisco 
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Processo: 23339/85 
Resolução SC 25 de 

11/6/96 

Matarazzo, a cerca de 290 metros do traçado da 
linha 06 do Metrô, que corta parte da área envoltória 
desse Imóvel. 
Criado em 2 de junho de 1929, o parque é conhecido 
também como Parque da Água Branca, sendo 
estabelecido com o objetivo de abrigar exposições e 
apresentações culturais. 

EDIFICAÇÕES 
HISTÓRICAS DA 

ANTIGA FÁBRICA DA 
SANTA MARINA ANTIGA 

VIDRARIA SANTA 
MARINA 

Tombado pelo 
CONPRESP 
Resolução: 

05/CONPRESP/09 

Avenida Santa Marina nº 405 ao nº 833, com 
Avenida Ermano Marchetti snº, com Rua Emílio 
Goeldi e leito da CPTM na Lapa de Baixo (Setor 099, 
Quadra 046, Lote 0092) 
Foram tombados a torre de energia, a Chaminé do 
Forno 05, a Chaminé do Forno 20, o Edifício 
“Amazonas” e o Edifício “São Paulo, incluindo 
fachadas, volumetria e cobertura dos imóveis. O local 
é atualmente ocupado pela indústria de vidros “Saint 
Gobain” que abriga os edifícios históricos tombados 
pelo CONPRESP 
Bens localizados em área anexa ao traçado da Linha 
06, nas cercanias da Estação Água Branca. 

SESC POMPÉIA 
Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução: 05/2009 

Rua Clélia nº 93 com Rua Barão do Bananal s/nº 
(Setor 022, Quadra 021, Lote 0031), Água Branca  
Conjunto localizado a cerca de 30 metros da futura 
Estação Pompéia. 
Tombamento dos Bens Indicados Zepec -Lapa 
Foram tombados os antigos galpões industriais, 
edifícios afiliados aos mesmos e o arruamento 
interno. O conjunto de edifícios industriais e pisos 
das ruas internas se caracterizam como bens 
tombados pelo CONPRESP. O SESC Pompéia 
representa bens tombados em ótimas condições de 
preservação, com os galpões industriais e 
características arquitetônicas originais. Além desse 
fator, sua atuação como centro cultural de livre 
acesso a comunidade oferece aos freqüentadores a 
oportunidade de vivenciar esses vestígios históricos, 
sendo um marco na paisagem urbana local. Seus 
edifícios recentes, vistos a partir da Rua Turiassu, 
assim como de diversas ruas da região são 
referenciais importantes da paisagem urbana atual. 

INDÚSTRIAS REUNIDAS 
FRANCISCO 
MATARAZZO 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT Processo: 

24263/85 
Tombamento: Res. 14 de 

5/6/86 
 

Avenida Francisco Matarazzo, 1.096, Água Branca, 
localizado a cerca de 380 metros da Linha 06 do 
metrô. 
As Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo foram 
implantadas em 1920. Atualmente, pouco restou da 
antiga fábrica. Muitos edifícios foram demolidos e 
outros permanecem abandonados, como é o caso do 
prédio das caldeiras. A Resolução SC-19 de 
10/11/93 excluiu da relação de edifícios tombados 
três galpões situados ao lado da ferrovia. 

EDIFÍCIO SEDE DA 
SOCIEDADE 

BENEFICENTE UNIÃO 
FRATERNA 

Tombado pelo 
CONPRESP 

Resolução 06/94. 

Ruas Guaicurus, 27, Água Branca, localizado a 
poucos metros da Linha 06 do Metrô. 
Projetado e construído em Estilo Eclético, o imóvel 
foi inaugurado em 1934. Apesar dos seus 73 anos, 
encontra-se em pleno funcionamento. O tombamento 
abrange a edificação em sua totalidade, incluindo 
interiores, área externa e gradis de fechamento, 
porém dispensa a determinação da área envoltória. 

EX-OFFÍCIO 

Tombado pelo 
COMPRESP 
Resolução: 

05/CONPRESP/91 

Tombamento ex-offício dos bens tombados pelo 
CONDEPHAAT 

EDIFÍCIO SEDE DO 
“INSTITUTO 

ROGACIONISTA” 

Bem Tombado pelo 
CONPRESP Resolução: 

05/CONPRESP/2009 

Av. Santa Marina n.534, Água Branca, em área 
anexa a linha 06, nas cercanias da Estação Água 
Branca. 
Foram tombados: a edificação principal incluindo a 
preservação das características arquitetônicas 
externas, fachadas, volumetria e cobertura do imóvel, 
além das áreas verdes compostas pelos jardins da 
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parte frontal e lateral da edificação e a vegetação de 
grande porte. 

CONJUNTO DE 
EDIFÍCIOS DA 
PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO 
PAULO (PUC-SP) 

Bem Tombado pelo 
CONDEPHAAT Processo: 

31720/94 
Resolução SC 29 de 

11/1/02 

Rua Monte Alegre, 984 a 1024 Perdizes 
O conjunto se localiza anexo ao traçado planejado 
para a linha 06 do metrô, próximo da Estação 
Cardoso de Almeida. 
A área que hoje é ocupada pela PUC-SP era 
composta por uma chácara de propriedade de 
Germaine Lucie Buchard, a condessa de Gontand 
Birou. A tranquilidade local atraiu a atenção das 
Irmãs Carmelitas que ali implantaram o Convento 
das Carmelitas Descalças, projetado no início da 
Década de 1920.  No ano de 1948 as Carmelitas 
deixaram o Mosteiro doando seus prédios à 
Universidade Católica. Devido a importância 
educacional e arquitetônica o conjunto de edifícios da 
PUC foi tombado pelo CONDEPHAAT. 

RESIDÊNCIA DE DONA 
VERIDIANA 

Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Processo: 39.862/00 
Resolução SC 45 de 

5/6/03 

Localização: Rua Maranhão, 341 – Higienópolis, 
localizado a cerca de 280 metros do traçado da Linha 
06. 
O terreno hoje ocupado pelo bairro de Higienópolis 
fazia parte das chácaras que pertenciam a Veridiana 
Prado e Angélica de Barros. O loteamento que 
iniciou a ocupação mais intensa se iniciou em 1880. 
A antiga residência é vista como exemplo construtivo 
da época. As alterações externas dizem respeito à 
introdução de uma nova varanda e o deslocamento 
da antiga de madeira para a fachada posterior. 
Algumas pequenas adaptações foram feitas em 
decorrência da diminuição do lote. Internamente, a 
planta foi mantida com algumas intervenções como o 
fechamento de portas e substituição de alguns pisos. 

CONJUNTO 
INDUSTRIAL 

(SETOR 022, QUADRA 
026, LOTE 0022) - ÁGUA 

BRANCA 

Tombado pelo 
CONPRESP 

RESOLUÇÃO Nº 
05/CONPRESP/2009 

Rua Padre Chico nº 780, esquina com a Rua Raul 
Pompéia nº 144, Água Branca. 
Quadra localizada a cerca de 110 metros do traçado 
da Linha 06 do Metrô, em um trecho situado da 
estação Pompéia. 
Foi tombado o Antigo Galpão Industrial, situado à 
Rua Padre Chico nº 780, com suas áreas externas, 
incluindo fachadas, volumetria e cobertura, o Edifício 
situado na esquina da Rua Padre Chico com Rua 
Raul Pompéia e suas áreas externas, incluindo 
fachadas, volumetria e cobertura do imóvel. 

ANTIGA FÁBRICA DE 
TUBOS DE BARRO 

Tombado pelo 
CONPRESP 

RESOLUÇÃO Nº 
05/CONPRESP/2009 

Localizada à Avenida Santa Marina nº 372 e 394 
(Setor 197, Quadra 033, Lote 0113) - Água Branca, 
em área anexa ao traçado da Linha 06, em um 
trecho próximo da Estação Santa Marina. 
Foi instituída a preservação das características da 
fachada voltada para a ferrovia. Ficando definida 
como área envoltória de proteção uma faixa de 30 
(trinta) metros de largura paralela à fachada tombada 
Qualquer projeto ou intervenção nessa área deverá 
contemplar a integração com a fachada tombada, 
mantendo a compreensão da edificação original, e 
devendo ser previamente submetida à aprovação do 
Conpresp. 
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8.4.14.4) Área Diretamente Afetada - ADA 
 
A análise arqueológica desenvolvida em campo para esta área de influência foi executada sem 
intervenções no solo e constituiu-se de caminhamento extensivo ao longo do trecho proposto 
para a implantação do empreendimento / linha 6 - Laranja, a fim de realizar uma vistoria 
oportunística naquelas áreas onde fosse possível a visualização da superfície ou dos extratos 
pedológicos do solo, ocasião na qual foram efetuados registros fotográficos com câmera digital, 
tomadas coordenadas geográficas de pontos notáveis com auxílio de aparelho GPS, efetuadas 
as notas e os comentários pertinentes em caderneta de campo.  
 
Nessa atividade de reconhecimento também se sucedeu o exame da ocorrência de bens 
imóveis que pudessem representar algum interesse histórico / arquitetônico / cultural nas áreas 
de influência, em especial daqueles situados próximos às estações projetadas e/ou outras 
estruturas de apoio operacional. 
 
O levantamento arqueológico de campo adotou uma subdivisão de trechos, conforme 
apresentada a seguir. 
 
 TRECHO 01 
 
A vistoria técnica nesse trecho se iniciou no bairro da Liberdade, seguindo a Pompéia. Na 
seqüência apresentaremos uma breve descrição de cada um dos pontos averiguados. 
 
Ponto 30 
 
Ponto localizado no Bairro da Liberdade, mais especificamente na Rua Senador Felício dos 
Santos, em local com baixo fluxo de trânsito em área residencial com topografia já bastante 
impactada pela urbanização. Vale ressaltar que apesar da relativa antiguidade da ocupação 
local, as edificações previamente destinadas a desapropriação são consideradas de construção 
recente.  
 

       
Figuras 8.4.14.4-1: Aspecto das edificações da Rua Senador Felício dos Santos. 

 
 
Ponto 29 
 
Ainda no Bairro da Liberdade, o Ponto 29 se localiza na esquina da Rua Taguá e Rua 
Pirapitinguí, em porção urbanizada com longo período de ocupação, apresentando mediano 
fluxo de trafego. No local, são encontradas residências, estabelecimentos comerciais, colégios e 
algumas casas de estudantes. As edificações locais apresentam aspectos de recente 
construção, destaque para a existência de um sobrado de construção mais recuada localizado 
na Rua Pirapitinguí. 
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Figuras 8.4.14.4-2: Antiga edificação localizada na Rua Pirapitinguí. 

 
 
Estação São Joaquim 
 
Ponto localizado nas proximidades da esquina da Rua São Joaquim com Av. Liberdade, em 
área urbana com relativa antiguidade de implantação. Os imóveis previamente destinados a 
desapropriação se localizam próximos da estação da linha 01-Azul, já implantada do Metrô, mais 
especificamente no quarteirão entre a Av. Liberdade com Rua Pirapitilga e Rua Pedroso. O local 
pode ser caracterizado como área de alto fluxo de trafego, com presença de estabelecimentos 
comerciais e edifícios de apartamentos residenciais de médio padrão econômico com 
construção recente. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-3: Estação São Joaquim do Metro, linha 01-Azul. 

 
 
Na seqüência o traçado previsto passa sob a movimentada Avenida 23 de Maio, uma das 
importantes vias de tráfego do município de São Paulo, até alcançar o ponto 28. 
 
Ponto 28 
 
O local entre a Rua Pedroso com Rua Martiniano de Carvalho, com alto fluxo de trânsito, 
apresenta estabelecimentos comerciais, residências e uma Igreja presbiteriana. As construções 
podem ser caracterizadas como recentes, apesar da antiga ocupação urbana local. O entorno 
do ponto de intervenção apresenta uma série de edifícios de apartamentos residenciais. A 
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edificação mais interessante, aparentando certa antiguidade se localiza em meio a Rua Artur 
Prado, estando implantada ao lado de lava rápido e utilizada como estabelecimento comercial. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-4: Fachada de construção mais antiga a ser desapropriada em meio a Rua 
Artur Prado. 
 
 
 
Ponto 27/ Estação Bela Vista 
 
Localizado na esquina da Rua Pedroso com Av. Brigadeiro Luis Antônio, local com alto fluxo de 
tráfego. Trata-se de uma área inicialmente residencial com relativa antiguidade de ocupação 
que, gradativamente foi se estabelecendo como relevante ponto comercial devido a expansão 
do centro econômico da cidade. Hoje se pode observar uma série de antigas residências sendo 
utilizadas como estabelecimentos do setor de serviços. 
 

   
Figuras 8.4.14.4-5: Edificações residenciais mais antigas na Rua Rui Barbosa e Teatro “Agora”. 
 
 
Vale ressaltar que a Av. Brigadeiro Luis Antônio apresenta uma série de casarões de relativa 
antiguidade, alguns utilizados como estabelecimentos comerciais. 
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Figuras 8.4.14.4-6: Restaurante “Casarão Grill” na esquina da Av. Brigadeiro Luis Antônio com 
Rua Rui Barbosa. 
 
 

 
Figuras 8.4.14.4-7: Antigo casarão na esquina da Rua Santa Magdalena com Av. Brigadeiro 
Luis Antônio. 
 
 
 
Ponto 26  
 
Localizado na Av. Marques de Leão próximo a passagem Veloso Guerra. Trata-se de local com 
acentuado declive topográfico onde pode ser observado um terreno sem qualquer tipo de 
construção em meio a malha urbana local, apresentando vegetação arbórea e arbustiva em 
desenvolvimento, cobrindo vertente acentuada. Quanto às edificações locais, estas podem ser 
caracterizadas como residências e estabelecimentos comerciais de mediano padrão econômico 
e sobrados de recente construção. 
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Figuras 8.4.14.4-8: Área verde em declive na Rua Marquês de Leão. 

 
 

 
Figuras 8.4.14.4-9: Residências e estabelecimentos comerciais situados em pontos próximos 
ao traçado projetado La Linha 6. 
 
 
 
Estação 14 Bis  
 
Estação a ser implantada em local de denso fluxo de trafego, no cruzamento da Avenida 9 de 
Julho, Praça 14 Bis, Rua Cardeal Leme, Rua São Vicente e Rua Manoel Dutra, no Bairro da 
Bela Vista, em local ocupado por edificações recentes voltadas a prática comercial. Trata-se de 
área de ocupação urbana de longa data, que fora intensamente remodelada pela abertura de 
grandes avenidas e novas vias públicas. 
 
O Projeto Funcional da Linha 6 – Laranja apresenta, entre os blocos de desapropriação dessa 
região, uma área localizada na proximidade da sede do G.R.C.S. Escola de Samba Vai-Vai e 
outra nas proximidades do Teatro Maria Della Costa. 
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Figuras 8.4.14.4-10: Sede da tradicional Escola de Samba Vai-Vai, do Bexiga. 

 
 

 
Figuras 8.4.14.4-11: Viaduto da Av. 9 de Julho sobre Praça 14 Bis. 

 
 

 
Figuras 8.4.14.4-12:Teatro Maria Della Costa, na Rua Paim. 
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Ponto 25  
 
Trata-se de um ponto com alto fluxo de trafego no quarteirão da esquina da Rua Frei Caneca e 
Rua Dona Antônia Queiroz, em área mista, com residências e estabelecimentos comerciais de 
pequeno porte. No entorno próximo, à época de realização do presente diagnóstico, foi 
observada uma construção de interesse arquitetônico, localizada na esquina da Rua Augusta 
com Dona Maria Antônia de Queiroz. 
 

   
Figuras 8.4.14.4-13: Casarão situado na Rua Augusta x Rua D. Maria Antônia de Queiroz. 

 
 
Estação Mackenzie / Higienópolis 
 
Neste local o Projeto Funcional da Linha 6 – Laranja apresenta diferentes blocos de 
desapropriação, localizados na esquina da Rua Consolação com Rua Dona Antônia de Queiroz, 
no quarteirão entre a Rua Sergipe, Rua Dona Antônia de Queiroz e Av. Consolação, e no 
quarteirão entre a Rua Dona Antônia De Queiros e Rua Particular. 
 
Todos os locais predefinidos como possíveis áreas de desapropriação apresentam alto índice de 
ocupação onde são encontrados edifícios de apartamentos residenciais e comerciais, em sua 
maioria, de construção recente. Trata-se de uma área com intenso fluxo de transito com alto 
índice de verticalização e urbanização. 
 

          
Figuras 8.4.14.4- 14 e 15: Edifícios de grande porte na Av. Consolação. 
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Figuras 8.4.14.4-16: Exemplo de edificação baixa entre prédios de apartamentos, na Rua Dona 
Antônia de Queiroz. 

 
Figuras 8.4.14.4-17: Antigas edificações em meio a Rua Piauí. Exemplo das poucas 
construções baixas em área de ocupação verticalizada onde está prevista a implantação da 
Estação. 
 
 
Ponto 24  
 
Localizado na Esquina da Rua Sabará, Rua Sergipe e Rua Mato Grosso, em local, já muito 
impactado devido à intensa urbanização com alto fluxo de trafego. O entorno é ocupado por 
estabelecimentos comerciais, residências de classe média e edifícios de apartamentos. O 
destaque arquitetônico fica por conta da presença do Cemitério da Consolação. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-18: Fachada da entrada principal do Cemitério da Consolação. 
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Estação Angélica - Pacaembú 
 
Estação a ser implantada na Rua Sergipe, entre as Ruas Bahia e Ceará, em local com fluxo de 
tráfego e apresentando estabelecimentos comerciais, residenciais e prédios de apartamentos de 
alto padrão. Próximo dali, na Av. Angélica pode-se destacar a presença de casarões de relativo 
valor arquitetônico, que atualmente servem a propósitos comerciais e estabelecimentos 
públicos. 
 
 

 
Figuras 8.4.14.4-19: Estabelecimento comercial (clínica médica) situado em local onde será 

implantada a Estação Angélica-Pacaembú. 
 
 
 

 
Figuras 8.4.14.4-20: Casarão utilizado como batalhão da Polícia Militar, situado na Av. Angélica. 
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Ponto 23 
 
Ponto localizado em área residencial com sobrados de alto padrão econômico em vias 
arborizadas com presença de esparsos estabelecimentos comerciais.  
 
O prédio sede da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) se caracteriza como ponto de 
interesse histórico e arquitetônico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 8.4.14.4-21: Edifício sede da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 
 
 
Ponto 22  
 
Este ponto referencial situa-se entre a Praça Charles Miller com Rua Alagoas. Nesta região 
estão instalados estabelecimentos comerciais e bancários, cujas localizações se dão em área de 
fundo de vale, já muito impactada pela urbanização. Destaque para o Estádio Municipal Paulo 
Machado de Carvalho (Estádio do Pacaembu) local de interesse histórico e arquitetônico. 
 

        
Figuras 8.4.14.4-22: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no bairro do Pacaembu. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-23: Exemplo de Casarão utilizado pelo setor de serviços na Av. Pacaembu. 


