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Ponto 21  
 
Esse ponto situa-se em meio a ruas bem arborizadas e de baixo tráfego localizadas a média 
vertente em declive do vale do Pacaembu. Trata-se de local com edificações estritamente 
residenciais; os estabelecimentos comerciais se concentram na baixa vertente, em meio a 
Avenida Pacaembu. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-24: Aspecto da Rua Itabaquara. 

 
 
 
Estação Cardoso de Almeida 
 
O projeto dessa estação indica sua implantação em meio à alta vertente do vale do Pacaembu, 
mais especificamente, na esquina das Ruas João Ramalho e Cardoso de Almeida. Local que 
apresenta mediano fluxo de trafego sendo o entorno ocupado por edifícios de apartamentos 
residenciais, e sobrados com anterior função residencial transformados em estabelecimentos 
comerciais. O ponto a ser previamente desapropriado é atualmente ocupado por dois 
estacionamentos particulares. 
  

 
Figuras 8.4.14.4-25: Estacionamento particular a ser desapropriado na esquina da Rua João 
Ramalho com Cardoso de Almeida. 
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Ponto 20 
 
Localizado na Rua João Ramalho próximo a esquina com a Rua Franco da Rocha, o local 
apresenta mediano fluxo de tráfego, sendo ocupado por estabelecimentos comerciais de classe 
média, ruas bem arborizadas em média vertente de declividade moderada. O bem de interesse 
histórico/cultural fica por conta da presença do prédio da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). 
 

 
Figuras 8.4.14.426: Prédio da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 
 
Ponto 19 
 
Ponto de intervenção localizado na Rua João Ramalho, implantado em meio a baixa vertente 
com suave declividade em área também já urbanizada, com mediano fluxo de tráfego. Trata-se 
de uma área ocupada por residências e estabelecimentos comerciais de construção recente em 
rua vegetada com árvores de médio porte dispostas de modo esparso ao meio fio. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-27: Aspecto geral dos imóveis residenciais do tipo “Sobrados” 
 
 
 
Ponto 18 
 
Ponto localizado em área de baixa vertente, urbanizada, de intenso tráfego na esquina da Rua 
João Ramalho com Av. Sumaré e Rua Minerva. No local podem ser encontrados sobrados de 
anterior função residencial, hoje parcialmente transformados em estabelecimentos comerciais.  
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Figuras 8.4.14.4-28: Estabelecimentos comerciais de médio padrão em meio a Rua João 
Ramalho. 
 
 
 
Estação Perdizes 
 
O projeto de futura estação prevê a desapropriação de estabelecimentos comerciais de alto e 
médio padrão em meio a Av. Sumaré com esquina para a R. Apinajés, em local já muito 
impactado pelo alto índice de urbanização da região. A própria avenida está implantada sobre o 
leito retificado e canalizado de córrego. 
 

      
Figuras 8.4.14.4-29: Estabelecimentos comerciais em meio a Av. Sumaré. 

 
 
 
Ponto 17 
 
Localizado em meio a um fundo de vale, mais especificamente na Rua Dr. Homem de Mello, em 
meio a área de intenso tráfego ocupada por estabelecimentos comerciais e edificações de 
construção recente. O ponto se localiza nas proximidades do Estádio Palestra Itália (Parque 
Antártica) da Sociedade Esportiva Palmeiras que pode ser caracterizado como bem de 
relevância histórica. 
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Figuras 8.4.14.4-30: Fachada da entrada Principal do Estádio Palestra Itália da Sociedade 
Esportiva Palmeiras. 
 
 
Ponto 16  
 
Terreno localizado na baixa vertente em meio a Rua Venâncio Aires, no bairro de Perdizes. O 
local apresenta fluxo de tráfego intenso, ocupado por sobrados com uso residencial e comercial, 
alguns de implantação mais recuada.  
 

 
Figuras 8.4.14.4-31: Casarão da esquina da Rua Venâncio Aires com Rua Caraíbas. 

 
 
Ponto 15 
 
Ponto na esquina das ruas Venâncio Aires com Tucumã, implantado em meio a baixa vertente 
urbanizada do vale do Tietê, com fluxo de trafego mediano. O local é ocupado por 
estabelecimentos comerciais e edificações residenciais de construção recente. 
 

 
Figuras 8.4.14.4.32: Edificações comerciais e residenciais de construção recente 
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Estação Pompéia 
 
Localizada na esquina da Rua Venâncio Aires, Av. Pompéia e Rua Cotoxó com Rua Bananal, 
em ponto com alto fluxo de tráfego a futura estação Pompéia abrangerá uma extensa área de 
desapropriação, composta por edificações atualmente utilizadas como estabelecimentos 
comerciais implantadas em área de baixa vertente. A desapropriação ocorrerá sobre sobrados 
residenciais e um galpão de fábrica. 
 
O bem de relevância fica por conta da antiga edificação fabril atualmente utilizada como sede do 
SESC Pompéia. 
 

   
Figuras 8.4.14.4-33: Galpão de antiga fábrica e estabelecimentos comerciais na esquina da Av. 
Pompéia com Venâncio Aires. 
 
 
Ponto 14 
 
Localiza-se na Rua Augusto Miranda com Rua Faustolo, em área ocupada por sobrados 
residenciais de construção recente em meio a rua tranqüila e arborizada. O edifício de 
relevância arquitetônica é a sede da “União Fraterna Bailes” na esquina da Rua Faustolo com 
Rua Guaicurus, próximo a Praça dos Inconfidentes. 
 

         
Figuras 8.4.14.4-34: Edifício Sede da “União Fraterna”. 
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Figuras 8.4.14.4-35: Atual aspecto da Praça dos Inconfidentes. 

 
 

           
Figuras 8.4.14.4-36: Sobrados residenciais da Rua Augusto Miranda e Rua Faustolo. 

 
 
 
 
 Bens de Relevância Cultural, Histórica e Arquitetônica, Identificados no Trecho 01 
 
Considerando-se que na averiguação realizada neste primeiro trecho foram observados alguns 
bens de relevância cultural, histórica e arquitetônica, que devem ser beneficiados por ações de 
proteção e preservação para manutenção das características construtivas originais, apresenta-
se a seguir, de maneira destacada, os Bens de Relevância localizados no Trecho 01: 
 
 Escola de Samba Vai-Vai: Bem de relevância cultural localizado na Rua Cardeal Leme com 

Praça 14 Bis, nas cercanias do local de implantação da futura Estação 14 Bis. 
 
 Edifícios da Universidade Mackenzie: Bem de relevância cultural e arquitetônico, localizado 

entre a Rua Maria Antônia e Consolação nas proximidades da futura Estação 
Mackenzie/Higienópolis da linha 6 do Metrô. 

 
 Cemitério da Consolação: Bem de relevância Histórica e Cultural localizado em quarteirão 

entre a Rua da Consolação, Rua Sergipe e Rua Mato Grosso, em área próxima da linha 6 do 
Metrô. 
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 Edifício sede da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP): Localizado no Bairro do 
Pacaembu, entre as Ruas Álvares Penteado e Alagoas, nas cercanias da linha 6 do Metrô, 
este edifício pode ser caracterizado como bem de relevância cultural e arquitetônica. 

 
 Praça Vilaboim: Localizada em meio ao bairro de Higienópolis, nas cercanias do edifício sede 

da FAAP, em ponto próximo a área de implantação da linha 6 do Metrô. A praça se 
caracteriza como bem tombado pelo CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) com o intuito da 
preservação de sua configuração, de sua cobertura arbórea e traçado viário local. 

 
 Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Estádio Pacaembu): Localizado entre as Ruas 

Desembargador Paulo Passalacqua, Capivari e Itápolis e Praça Charles Miller, no Bairro do 
Pacaembu, próximo ao eixo projetado da Linha 6. 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 pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). 

 
 Edifícios da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Localizados na Rua Monte Alegre, 

984 a 1024, no Bairro de Perdizes, em local próximo ao ponto estabelecido para implantação 
da Linha 6. 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 à importância educacional e 
arquitetônica o conjunto de edifícios da PUC foi tombado pelo CONDEPHAAT. 

 
 Estádio Palestra Itália (Parque Antártica): Localizado nas proximidades do local de 

implantação da linha 6 do Metrô, a área do atual estádio pertencia a Companhia Antarctica 
Paulista, situada na Avenida Água Branca. A Companhia foi fundada em 1885 para produzir 
gelo e banha. Em 1891, a companhia transformou-se em sociedade anônima e em 1893 o seu 
controle passou à empresa Zerrener, Bullow e Cia. A partir de 1891, a empresa abandonou a 
fabricação de banha e deu início à de cerveja. Na porção sul do terreno, a empresa construiu 
o Parque Antarctica – espaço de recreação, aberto ao público, no qual a cervejaria realizava a 
promoção de seus produtos. O local foi um dos mais importantes centros de lazer urbano, era 
dotado de aparelhos de ginástica, campo de futebol, rinque de patinação, quiosques, etc. Em 
1904 a Zerenner, Bullow e Cia. comprou a Cervejaria Bavária na Mooca e decidiu transferir 
suas instalações para este local. As antigas instalações fabris e grande parcela do terreno da 
Água Branca foram vendidas para as IRFM em 1919. A área do parque passou às mãos do 
Clube Palestra Itália, atual Sociedade Esportiva Palmeiras. 

 
 Prédio sede do SESC: Localizado na Rua Clélia, 93 com Rua Barão do Bananal, no Bairro 

Pompéia, nas cercanias do local de implantação da futura Estação Pompéia da linha 06 do 
Metrô. O conjunto de edifícios industriais e pisos das ruas internas se caracterizam como bens 
tombados pelo CONPRESP. O SESC Pompéia representa um dos bens tombados melhor 
preservado da área, 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. 

 
 Prédio sede da União Fraterna: localizado na Rua Guaicurus, este bem de relevância 

Arquitetônica se localiza nas proximidades da linha 6 do Metrô. 
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 Bairros Pacaembu e Perdizes: o traçado urbano, a cobertura vegetal arbórea assim como o 
padrão de ocupação dos lotes destes bairros são bens tombados pelo CONDEPHAAT. 

 
 Bairro Sumaré: Assim como os bairros citados acima, o traçado urbano, a volumetria dos 

conjuntos de edificações e a cobertura vegetal, localizados no bairro do Sumaré se constituem 
como bens tombados pelo CONPRESP. 

 
 
 TRECHO 02 
 
Nesse trecho a vistoria técnica diagnóstica se iniciou a partir da Rua Guaicurus, local previsto 
para instalação da Estação Água Branca, em bairro de mesmo nome, seguindo até a margem 
sul do Tietê nas proximidades da Av. Santa Marina. 
 
Estação Água Branca 
 
A futura estação será implantada em área próxima a Linha 7 (Rubi) da CPTM, em área de baixa 
vertente do vale do Tietê, com ocupação ligada à implantação da Ferrovia. O local é 
caracterizado pela existência de galpões de fábricas, estabelecimentos comerciais, edifícios de 
apartamentos residenciais, alguns de relativa antiguidade, em meio a vias com intenso fluxo de 
trafego. 
 
O projeto prevê a desapropriação de dois blocos em diferentes lados da ferrovia; o primeiro 
localizado na esquina da Rua Guaicurus com a Rua Menfis, onde está prevista a desapropriação 
de um edifício de três andares, composto por apartamentos residenciais sobre estabelecimentos 
comerciais. O segundo ponto se localiza em frente a atual estação Água Branca da CPTM, em 
meio a Av. Santa Marina, ocupada por densa gama de estabelecimentos comerciais de pequeno 
porte que oferecem serviços as indústrias locais e seus funcionários.  
 
Como bens de destaque histórico e arquitetônico, tem-se a presença de construções de 
relevante antiguidade localizadas em meio aos galpões da indústria de vidros “Saint Gobain” 
antiga fábrica da Santa Marina, e do prédio do centro de ensino do “Instituto Rogacionista”, 
também na Av. Santa Marina.  
 
 

     
Figuras 8.4.14.4-37: Aspecto das edificações da Rua Memfis. 
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Figuras 8.4.14.4-38: Linha 7 (Rubi) da CPTM e Estação Água Branca. 

   

       
Figuras 8.4.14.4-39: Aspecto do edifício sede do centro de ensino “Instituto Rogacionista” na 
Av. Santa Marina. 
 
 
Ponto 13 
 
Ainda na Av. Santa Marina, em terreno plano de baixa vertente do vale do Tietê está localizado 
o “Núcleo de Prática Jurídica” da Unidade Santa Marina da “UNIP” e do clube social “Santa 
Marina Atlético Clube”. 
 
Estação Santa Marina 
 
A Estação será implantada em cruzamento de intenso trafego entre as Av. Santa Marina e Av. 
Ermano Marchetti, próximo a Praça Pedro Corazza, em área comercial com galpões e empresas 
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de logística. No local planejado para a instalação funciona atualmente uma revendedora de 
automóveis em área de baixa vertente já muito impactada pela urbanização e alguns edifícios 
residenciais de apartamentos. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-40: Praça Pedro Corazza. 

 
 
Ponto 12 
 
Ponto em terreno plano localizado na Av. Santa Marina com implantação em baixa vertente, 
ocupada por galpões e edifícios comerciais de apartamentos de construção recente, com 
mediano fluxo de tráfego. 

 
Figuras 8.4.14.4-41: Construção térrea a ser interferida, situada na esquina das ruas Atanásio 
da Mota e Av. Santa Marina. 
 
 
 
Ponto 11  
 
Ponto localizado na Av. Santa Marina, nas proximidades da Marginal Tietê. Ocupado por 
edificações de construção recente, galpões comerciais e empresas de logística. 
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Figuras 8.4.14.4-42: Posto de combustíveis, situado na esquina da Marginal Tietê com Av. 
Santa Marina. 
 
´ 
 
 Bens de Relevância Cultural, Histórica e Arquitetônica, Identificados no Trecho 02 
 
A avaliação realizada neste segundo trecho indicou a ocorrência de bens de interesse histórico e 
arquitetônico em porções urbanas cortadas pelo futuro traçado da Linha 06 (laranja) do Metrô, 
conforme indicado a seguir através da listagem dos principais pontos de interesse averiguados. 
 
 Edificações históricas da antiga fábrica da Santa Marina: Localizada na Av. Santa Marina, 405 

a 883, com Rua Emílio Goeldi, nas proximidades da área de implantação da futura Estação 
Água Branca da linha 6 do Metrô. O local é atualmente ocupado pela indústria de vidros “Saint 
Gobain” que abriga dois edifícios históricos tombados pelo CONPRESP. 

 
 Prédio Sede do Instituto Rogacionista: Localizado na Av. Santa Marina, em local próximo a 

área de implantação da Estação Água Branca do Metrô, o edifício de relevância arquitetônica 
é utilizado atualmente como sede de uma congregação religiosa, o prédio é de acesso livre a 
comunidade e apresenta bom estado de conservação.  

 
 
 TRECHO 03 
 
Este trecho compreende a porção do traçado localizado ao norte do leito do Tietê, onde serão 
implantadas as Estações da Freguesia do Ó, João Paulo I, Itaberaba / Hospital Vila Penteado, 
Vila Cardoso e Brasilândia. A visita técnica diagnóstica se iniciou junto a Av. Santa Marina, no 
Bairro da Freguesia do Ó, seguindo até os extremos do Bairro da Brasilândia, onde será 
implantado o Pátio de estacionamento e manutenção de Trens. Na seqüência temos descrição 
sumária dos pontos averiguados: 
 
Ponto 10 
 
Ponto localizado na Av. Santa Marina, na margem norte do Tietê, em local plano, urbanizado, 
ocupado por lotes de médio porte e edificações de construção recente utilizadas como galpões 
de logística e outros estabelecimentos comerciais. O projeto prevê a desapropriação de 
edificações nas proximidades da “Secretaria Municipal das Subprefeituras da Freguesia do Ó / 
Brasilândia: Unidade de Transportes internos”. 
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Figuras 8.4.14.4-43: Fachada da Secretaria Municipal das Subprefeituras da Freguesia do Ó / 
Brasilândia: Unidade de Transportes Internos. 
 
 
Estação Freguesia do Ó 
 
A estação será implantada em meio a Av. Miguel Conejo que corre sobre o córrego Água da 
Pedra, hoje canalizado. A desapropriação vai ocorrer em local ocupado por grande galpão e 
alguns estabelecimentos comerciais de construção recente, utilizando também parte das 
vertentes abruptas localizadas na Praça Flávio Rangel, vegetada por arbustos e árvores de 
grande porte que segue a margem da avenida, em local próximo ao Largo do Comissário. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-44: Galpão na Av. Miguel Conejo a ser desapropriado para 

instalação da Estação Freguesia do Ó 
 

           
Figuras 8.4.14.4-45: Praça Flávio Rangel e Largo do Comissário. 

 
 


