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Ponto 09  
 
Localizado na Av. Miguel Conejo, na Praça Domingos Ragatieri, em local sobre o córrego 
canalizado Água da Pedra. O local é ocupado por estabelecimentos comerciais e edificações 
residenciais de construção recente. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-46:Praça Domingos Ragatieri. 

 
 
Ponto 08  
 
Ponto localizado na Rua Simão Velho, entre residências de construção recente e galpões 
comerciais, implantados a baixa vertente do Córrego Água da Pedra, ainda na proximidade da 
Praça Domingos Regatieri. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-47: Galpões situados na Rua Simão Velho. 

 
 
Estação João Paulo I 
 
Área de concentração de residências de construção recente, entre a Rua Simão Velho e Av. 
Miguel Conejo, nas proximidades do Largo Nossa Senhora do Ó, que apresenta considerável 
número de estabelecimentos comerciais e intenso fluxo de tráfego. As possíveis áreas de 
desapropriação se estabelecem sobre os quarteirões residenciais e uma pequena área 
vegetada, na Rua Baião Parente. 
 
O bem de interesse arquitetônico recai sobre o edifício do “Fórum Regional Nossa Senhora do 
Ó”. 
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Figuras 8.4.14.4-48: Conjunto de residências na Av. Miguel Conejo. 

 

 
Figuras 8.4.14.4-49: Prédio do “Fórum Regional Nossa Senhora do Ó”. 

 
 
 
Ponto 07 
 
Área referencial relativa ao Largo Nossa Senhora do Ó, na Av. Miguel Conejo, com Rua 
Bonifácio Cubas, Rua Antônio Brito Peixoto e Rua Simão Velho, em frente a Praça Giovannelli 
Luigi. O local é ocupado por variada gama de estabelecimentos comerciais e edificações de 
construção recente. 
 

 
Figuras 8.4.14.4-50: Praça Giovannelli Luigi. 
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Ponto 06 
 
Ponto localizado na Rua Tomas Ramos Jordão, ocupada por edificações residenciais de 
construção recente, sobre lotes de tamanho reduzido implantados em área de média vertente. 
 
Estação Itaberaba / Hospital Vila Penteado 
 
Localizado na Rua Amaro Domingues e Rua Diadema, em área próxima a Av. Itaberaba que 
corre sobre topo de colina que serve de interflúvio entre os córregos canalizados das Av. João 
Paulo I a leste e Av. Ministro Petrônio Portela. O local é ocupado por residências e 
estabelecimentos comerciais implantados sobre lotes de tamanho mediano. 
 
Ponto 05 
 
Terreno localizado em fundo de vale, em lote não construído de mediana proporção localizado 
na Av. Ministro Petrônio Portela na altura do número 2010. Próximo a área residencial.   
 
Ponto 04  
 
Ponto localizado em média vertente de relevo íngreme, em lote vegetado em meio a Rua 
Antônio Maciel Teixeira, cercado por área residencial com edificações de recente construção. 
 
Ponto 03 
 
Quadra residencial, localizada entre a Estrada do Sabão, Rua Lycurgo Antônio Sousa e Rua 
Manoel José de Almeida, em área ocupada por edificações de construção recente. 
 
Estação Vila Cardoso 
 
Estação a ser implantada em área extensa, composta por lotes de médio porte com baixo 
número de edificações. Ocupação mista, comercial e residencial, presença de construções 
recentes e porções com ausência de edificações. 
 
Ponto 02 
 
Platô em média vertente, em quarteirão com edificações recentes de uso comercial e 
residencial, na Estrada do Sabão, que corre em fundo de vale com vertentes acentuadas a 
oeste. 
 
Estação Brasilândia 
 
Ponto localizado na Estrada do Sabão, em área de fundo de vale com vertentes acentuadas a 
oeste, ocupadas por edificações recentes. Área de uso residencial e comercial no Bairro 
Brasilândia, localizado na porção noroeste da malha urbana do município de São Paulo. 
 
Ponto 01 
 
Localizado na Rua Domingos Vega, antiga Estrada da Pedreira, apresenta edificações 
residenciais de construção recente a serem desapropriadas. A topografia local apresenta 
vertentes acentuadas principalmente a oeste. 
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Pátio de Estacionamento e Manutenção de Trens 
 
O local escolhido como área de implantação do Pátio de Estacionamento e Manutenção deTrens 
localiza-se nas proximidades da margem noroeste da malha urbana do município de São Paulo, 
sendo acessada pela Estrada do Sabão, Rua Domingos Vega e Raimundo Cunha Matos. O 
local foi utilizado como área de mineração durante longo período (Pedreira Morro Grande), em 
terreno que ocupa mais de 250.000 m2, apresentando topografia irregular com fortes variações 
altimétricas. 
 
Atualmente a pedreira encontra-se com suas atividades paralisadas e está lacrada pela 
prefeitura municipal; entretanto, ainda é possível observar uma série de edificações e antigos 
maquinários utilizados nos trabalhos. Segundo relato de funcionários, as atividades de 
mineração cessaram há cerca de quatro anos. 
 

        
Figuras 8.4.14.4-51: Placa de identificação da pedreira e lacre da prefeitura. 

 
 
A antiga pedreira deixou marcas visíveis na topografia local. A colina foi cortada desde sua 
média vertente para a implantação de uma cava de mineração com utilização de explosivos, e 
um pátio externo à cava, implantado para ser utilizado como local de acúmulo do material 
minerado, sendo caracterizado por amplo aterro com cerca de 450 metros por 250 metros, 
apresentando estratigrafia remexida, conforme observado em cortes com solo exposto. 
 

        
Figuras 8.4.14.4-52: Área de mineração.  
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Figuras 8.4.14.4-53: Pátio para acúmulo de material minerado. 

 
 
A porção central da área de implantação do Pátio de Estacionamento e Manutenção de Trens já 
se apresenta bastante impactada por cortes e aterros, que modificaram a topografia original da 
colina; no entanto, algumas das porções de entorno da cava de mineração ainda permanecem 
preservadas do ponto de vista topográfico, apresentando relevo íngreme com cobertura vegetal 
composta por eucaliptos. 
 
Sendo assim se recomenda uma ênfase maior nas averiguações arqueológicas das porções 
ainda vegetadas localizadas no entorno direto da área, a ser realizada através de trabalhos de 
prospecção sistemática de superfície e subsuperfície, dando ênfase no entorno a leste e oeste, 
que se apresentam como locais mais planos e de maior potencial para implantação humana do 
que o setor norte que circunda a cava. 
 

        
Figuras 8.4.14.4-54: Edificações (e detalhes) utilizadas pela empresa de mineração. 

 

        
Figuras 8.4.14.4-55: Edificações utilizadas pela empresa de mineração. 
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Figuras 8.4.14.4-56: Antigos maquinários utilizados nos trabalhos de mineração. 

 

       
Figuras 8.4.14.4-57: Detalhe dos maquinários registrando o local e as empresas de fabricação. 
 
 
 
 Bens de Relevância Cultural, Histórica e Arquitetônica, Identificados no Trecho 03 
 
Por se tratar de um trecho que corta porção urbana de ocupação mais recente, os bens de 
interesse histórico e arquitetônico se apresentam em menor número se relacionado aos demais 
trechos, no entanto, merece destaque o seguinte bem: 
 
 Edifício do “Fórum Regional Nossa Senhora do Ó”: Edifício anteriormente utilizado como 

convento, localizado nas proximidades da futura Estação João Paulo I da linha 6 do Metrô, 
este edifício pode ser caracterizado como bem de relevância arquitetônica a ser considerado. 

 
 
8.4.14.5) Mapa Síntese do Diagnóstico do Patrimônio Histórico-cultural 
 
Com a realização dos procedimentos investigativos efetuados nas áreas a serem afetadas 
diretamente e indiretamente pelo empreendimento foi possível elaborar um mapa da síntese 
diagnóstico do patrimônio histórico-cultural de cada trecho sobrescrito, sobretudo, daqueles que 
poderão vir a sofrer danos decorrentes da implantação da infra-estrutura projetada. 
 
As Figuras 8.4.14.5-1 a 8.4.14.5-6, a seguir, apresentam a localização dos bens de relevância e 
sua localização em relação ao traçado projetado da Linha 6 - Laranja. 
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Figura 8.4.14.5-1: Localização da Sede da Escola de Samba Vai-Vai, relacionado ao Trecho 01 de averiguação do traçado da Linha 6 
(Laranja) do Metrô. 
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Figura 8.4.14.5-2: Localização dos Bens de Relevância localizados entre os Bairros de Higienópolis, Consolação e Pacaembu, a saber: 
Cemitério da Consolação, Edifícios da Universidade Mackenzie, Estádio Paulo Machado de Carvalho, Edifício Sede da FAAP e Praça 
Vilaboim, todos relacionados ao Trecho 01 de averiguação do traçado da Linha 6 (Laranja) do Metrô. 
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Figura 8.4.14.5-3: Localização dos Edifícios da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Bem de Relevância relacionado ao Bairro 
de Perdizes em meio ao Trecho 01 de averiguação da Linha 6 – Laranja 
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Figura 8.4.14.5-4: Localização dos Bens de Relevância relacionados ao Bairro Pompéia, no Trecho 01 de averiguação do traçado da Linha 
06 (Laranja) do Metrô, a saber: Prédio da União Fraterna, SESC Pompéia, Estádio Palestra Itália.  
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Figura 8.4.14.5-5: Localização dos Bens de Relevância referentes ao Trecho 02 da linha 06 (Laranja) do Metrô, a saber: Edificações 
ligadas a antiga fabrica da Santa Marina e Edifício do Instituto Rogacionista. 
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Figura 8.4.14.5-6: Localização do Edifício do Fórum Regional Nossa Senhora do Ó, Bem de Relevância relacionado ao Trecho 03 de 
averiguação do traçado da Linha 6 (Laranja) do Metrô. 
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 Síntese da Situação do Patrimônio Histórico, Arqueológico Cultural e Arquitetônico 
da ADA 

 
O Quadro 8.4.14.5-1, apresentado a seguir, consolida os bens de relevância ao estudo do 
patrimônio histórico-cultural identificados sob a área de influência do empreendimento Linha 6 – 
Laranja. 
 

Quadro 8.4.1.14.5-1 
Bens de relevância ao estudo do patrimônio histórico-cultural. 

 

BEM DE RELEVÂNCIA LOGRADOURO SITUAÇÃO 

TRECHO 01 

Escola de Samba Vai-Vai Rua Cardeal Leme com Praça 14 Bis 
(proximidade Estação 14 Bis projetada) 

Bem de Relevância 
Cultural 

Edificações da Universidade 
Mackenzie 

Rua Maria Antônia e Rua da Consolação 
(proximidades / Estação Mackenzie/Higienópolis 
projetada) 

Bem de Relevância 
Cultural e Arquitetônico 

Cemitério da Consolação Quarteirão entre as Ruas Consolação, Sergipe e 
Mato Grosso (proximidade / Poço projetado) 

Bem de Relevância 
Cultural e Histórica 

Edifício Sede da Fundação 
Armando Álvares Penteado 
(FAAP) 

Rua Álvares Penteado com Rua Alagoas 
(proximidade / Poço projetado) 

Bem de Relevância 
Cultural e Arquitetônica 

Praça Vilaboim Rua Álvares Penteado com Rua Aracajú e Rua 
Piauí (proximidade / Poço / projetado) 

Bem Tombado pelo 
CONPRESP  

Estádio Municipal Paulo Machado 
de Carvalho (Est. do Pacaembu) 

Quarteirão entre as Ruas Desembargador Paulo 
Passalacqua, Capivari e Itápolis e Praça Charles 
Miller (proximidade / Poço / projetado)  

Bem Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Edifício sede da Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 

Rua Monte Alegre, 984 a 1024 (proximidade / 
Poço / projetado) 

Bem Tombado pelo 
CONDEPHAAT 

Estádio Palestra Itália (Parque 
Antártica) 

Rua Turiaçú (proximidade Poço projetado) 
Bem de Relevância 

Cultural 

Edifício Sede do SESC Pompéia  Rua Guaicurus (proximidade Estação Pompéia 
projtada) 

Bem de Relevância 
Cultural Tombado pelo 

CONPRESP 

Edifício Sede da “União Fraterna” Rua Guaicurus com Rua Faustolo (proximidade 
Poço projetado) 

Bem de Relevância 
Arquitetônica 

Traçado urbano, cobertura vegetal 
arbórea e padrão de ocupação dos 
lotes do Bairro do Pacaembu 

Bairro do Pacaembu 
Bem tombado pelo 

CONDEPHAAT 

Traçado urbano, cobertura vegetal 
arbórea e padrão de ocupação dos 
lotes do Bairro Perdizes 

Bairro de Perdizes 
Bem tombado pelo 

CONDEPHAAT 

Traçado urbano, volumetria dos 
conjuntos de edificações e 
cobertura vegetal do Bairro 
Sumaré 

Bairro Sumaré 
Bem Tombado pelo 

CONPRESP 

TRECHO 02 

Edificações históricas da antiga 
fábrica da Santa Marina 

Av. Santa Marina 405 a 883, com Rua Emílio 
Goeldi (proximidade Estação Água Branca 
projetada) 

Bem Tombado pelo 
CONPRESP 

Edifício Sede do “Instituto 
Rogacionista” 

Av. Santa Marina (proximidade Estação Água 
Branca projetada) 

Bem de Relevância 
Arquitetônica 

TRECHO 03 

Edifício sede do “Fórum Regional 
Nossa Senhora do Ó” 

Rua Tomás Ramos Jordão, 101 (proximidade da 
projetada Estação João Paulo I) 

Bem de Relevância 
Arquitetônica  

 


