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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a hipótese de que o prolongamento da Avenida 

Dr. Chucri Zaidan causará um processo de segregação por desapropriações para expansão 

do eixo viário e formação de um corredor de escritórios (“nova centralidade”), como 

sequência da Avenida Brigadeiro Faria Lima e Avenida Luís Carlos Berrini e como a 

população remanescente do período industrial não terá como concorrer com o capital 

imobiliário e alto custo de vida para permanecer no bairro reconfigurado, além de ter o uso 

do espaço restrito pelas novas corporações. Para isso foi realizado um trabalho de 

regressão histórica partindo de como o recorte definido se configurou até os dias atuais, 

passando pela consolidação de Santo Amaro como bairro de São Paulo, a retificação do 

Rio Pinheiros e sua importância para a instalação das indústrias e as influências diretas das 

operações urbanas da década de 1990. Além de realizar campos, entrevistas e levantamento 

bibliográfico a respeito dessas transformações recentes relacionadas às operações urbanas. 

Foram confeccionados mapas por décadas a partir de 1960 sobre o uso do solo urbano para 

analisar a mudança do perfil do bairro ao longo dos últimos 50 anos. 

 

Palavras chave: desindustrialização, operações urbanas, Santo Amaro, Rio Pinheiros, 

Chucri Zaidan. 
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Introdução 

 

O que nos faz ficar em um lugar e criar laços com ele? O que nos faz sentir 

pertencente com aquele pedaço delimitado de terra? São questões que fogem de qualquer 

resposta lógica, envolve muito mais que uma análise crítica, sociológica ou urbana, muito 

embora haja explicações nestes campos sobre esta questão. Envolvem princípios 

sentimentais de estabelecermo-nos em um lugar, chamar de lar, envolvem princípios de 

humanidade e habitat. 

A metrópole é um espaço em constante transformação, em sua grande parte 

transformações para o moderno, o que não significa que essas transformações sejam para 

todos ou que todos poderão usufruir desse novo espaço moderno. São Paulo antes mesmo 

de ser uma metrópole, era uma cidade que se transformava, crescia e expandia em nome do 

capital. Mesmo sem ter um solo fértil ou qualquer recurso mineral economicamente rico, a 

cidade que um dia já foi a capital dos fazendeiros com capital, hoje é a capital do capital do 

Brasil. A cidade onde as matérias primas eram transformadas nas indústrias para gerar 

lucro, agora é a cidade do comando dessas transformações e de expansão do lucro. 

E quando esses dois interesses entram em conflito na metrópole de São Paulo? 

Quando o direito de estabelecer aquele espaço como seu entra em confronto com a 

expansão do capital sobre a cidade que quer esse espaço para integrar e avançar sobre o 

espaço? Este trabalho tem como finalidade estudar essa transformação em um fragmento 

da cidade de São Paulo, através da expansão de um importante eixo viário da zona sul. Nas 

próximas páginas serão tratadas como a extensão da Avenida Doutor Chucri Zaidan pela 

Rua José Guerra rompem as relações de uma população com o espaço do bairro que 

habitam com o surgimento de um novo traçado viário para expandir o eixo comercial-

empresarial sobre o espaço. A memória do período industrial, que consolidou o bairro, 

também é presente através das entrevistas realizadas com os moradores, além do 

simbolismo que tem a destruição de representações desse período na vida dessas pessoas. 

No primeiro capítulo é feita uma caracterização do fragmento que será estudado, 

da sua localização na cidade de São Paulo e da sua importância estratégica para expansão e 

reprodução do capital na metrópole. 

No segundo capítulo será resgatado brevemente a história do distrito de Santo 

Amaro, que o recorte está inserido. Desde a importância desse bairro como distrito agrícola 

ao momento em que ele se integra à cidade de São Paulo, lembrando o período em que foi 
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município e como aconteceu a inclusão da Chácara Santo Antônio e sua importância 

espacial. 

No terceiro capítulo haverá um resgate do período industrial e como esse 

momento foi fundamental para a urbanização da Chácara Santo Antônio, adensamento 

populacional e criação de laços entre os moradores no bairro. Da relação harmoniosa e 

conflituosa que marca esse momento, pela relação dos moradores com a presença da 

fábrica e pela saída abrupta dessa indústria, deixando um vazio no bairro. 

No quarto capítulo destacam-se as operações urbanas e como ele avança sobre 

espaços um dia industrializados para ocupação de um novo agente de reprodução do 

capital, principalmente em uma cidade onde o espaço se torna escasso. Será mostrada a 

importância do Estado para que ocorram essas transformações não apenas físicas, mas nas 

relações das pessoas com o bairro. Em destaque está o Setor Chucri Zaidan da Operação 

Urbana Água Espraiada. 
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1 Breve caracterização do espaço em transformação 
 

A área em estudo deste trabalho foi delimitada através de uma pesquisa e 

observação de campo onde foram constatadas as maiores mudanças territoriais de uso e 

ocupação do solo, além de ser um breve trecho de localização do Setor Chucri Zaidan da 

Operação Urbana Água Espraiada. 

O recorte ficou definido como um polígono que ao norte se limita com a 

Avenida Roque Petroni Junior, a oeste com a Avenida das Nações Unidas, ao sul com a 

Rua Verbo Divino e a leste com as Ruas Chafic Maluf e Amaro Guerra. Em uma área com 

total de 5.102 m² (ver mapa na página seguinte), que tem como principal centralidade a 

Avenida Chucri Zaidan. 

Esta área em estudo está localizada no limite ao sul do Quadrante Sudoeste, 

caracterizada como eixo de expansão (Padua, 2007), sendo este delimitado por Villaça 

(2011) como a região da cidade de São Paulo que mais oferece infraestruturas e tem os 

melhores índices de renda e onde se encontra a elite e o capital. Outro fator considerável e 

de grande influência é a proximidade da Avenida Luís Carlos Berrini, polo de comércio e 

serviços, com grande ocupação de escritórios e hotéis, em que sua continuação é a Avenida 

Chucri Zaidan, onde se localiza o Morumbi Shopping, o Shopping Market Place e suas 

torres de escritórios. A proximidade com estes pontos de referência de escritórios e 

terciário superior terá grande influência no destino dos terrenos desocupados pela indústria. 

 

 

Figura 1 - Delimitação do Quadrante Sudoeste por Flavio Villaça (Fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-

palavras/karl-marx-no-quadrante-sudoeste-4765.html). 
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Neste local haviam muitas indústrias e com a sua saída não apenas deixou o 

espaço físico a ser preenchido, mas simbolicamente representava também a chegada de 

uma “nova economia”, revela a primazia do capital financeiro em ascensão na metrópole. 

Com a escassez de terrenos na metrópole, os terrenos vagos pela saída da indústria 

permitiram a expansão do setor imobiliário, surgindo uma nova tendência de verticalização 

de escritórios. 

Trata-se também para atender uma padronização exigida pelos novos meios de 

domínio do capital no espaço, pois as formas de ocupação industrial não têm a 

infraestrutura necessária para os escritórios, portanto, é uma verticalização que 

corresponde ao momento e condição diferenciada da primazia financeira nesse momento 

na metrópole. Dado essa necessidade, a seletividade espacial enxerga nesse local uma 

especificidade e proximidade com outros setores da economia propícios a formação de 

uma nova centralidade. 

 

2 Estudo retrospectivo de Santo Amaro 
 

Desde os primeiros anos existiu o comércio entre São Paulo e o litoral, sendo 

Santo Amaro um ponto intermediário e local de pouso da viagem. Em 1737 é emitida 

ordem dos oficias da Câmara para se fazer um caminho de São Paulo a Santo Amaro. O 

caminho para Santo Amaro seguia pela atual Rua da Liberdade através da Praça da Sé e da 

Praça João Mendes até o Pátio do Colégio. (Berardi, 1969). 

No começo do século XIX, São Paulo ainda era uma cidade de povoação pobre e 

sem perspectivas de prosperidade. Não havia acompanhado o crescimento do Rio de 

Janeiro, por exemplo. O rio Jurubatuba era cortado por duas pontes, a de Cima (no 

caminho do Socorro) e a de Baixo (no caminho para Itapecerica)
1
, o rio ainda passava 

perto da igreja e do Largo Jogo de Bola
2
, que se constituíam como o centro de Santo 

Amaro (Berardi, 1969). 

                                                           
1
 A Ponte de Cima é a atual Ponte Santo Dias da Silva, popularmente conhecida como Ponte do Socorro. A 

Ponte de Baixo é atualmente a Ponte João Dias, famosa pela música “Da Ponte Pra Cá” do grupo de rap 

Racionais Mc’s. 
2
 Atual Largo Treze de Maio, onde está localizada a Catedral de Santo Amaro, teve seu nome alterado em 

referência a data de libertação dos escravos em lei assinada pela Princesa Isabel. 
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Em 10 de julho de 1832, Santo Amaro é elevada de freguesia a vila. Os limites 

do novo município aparecem descritos pelo Dr. Nabuco de Araújo em 1852 conforme 

relata Berardi (1969): 

 

[...] com a freguesia da Sé, pelo Ribeirão da Traição acima, desde o ponto que 

atravessa a estrada até as suas primeiras vertentes e daí seguindo até chegar a Cruz 

das Almas, na estrada dos carros, a buscar o sítio do Capitão André Cursino e daí a 

rumo do Sul, pela estrada que vae ao sítio de Antônio de Medeiros, no Curral 

Grande, seguindo a estrada dos carros até a encruzilhada de Pinhaíba, onde se toca 

com a reta que, seguindo pelo Morro Vermelho, divide a Sé da freguesia de São 

Bernardo. 

Com São Bernardo divide-se caminhando pela estrada do Guacuri, na ponte e 

córrego, a dar no Rio Jurubatuba, e por êle a dar no Rio Grande, onde faz barra o 

Rio Pequeno, e daí em linha reta, à Serra do Mar. 

Com Santa Efigênia e Cotia, pelo Ribeirão da Traição abaixo até fazer barra com o 

Rio dos Pinheiros, e atravessando este a rumo direito a procurar a encruzilhada do 

caminho que vae da cidade de São Paulo a Mboi, até encontrar o Rio Mboy-

Mirim. 

Com Itapecerica, seguindo da ponte que fica no caminho mencionado, rio abaixo 

até outra ponte do Mboy-Mirim, no caminho de Bouguassu, e por êle à ponte do 

Jasseguava e desta ponte, rio acima, até as suas nascentes, e daí, em linha reta, até 

a Serra do Mar, pertencendo a Santo Amaro os moradores que lhe ficam aquém da 

Serra. (BERARDI, 1969, p.70 - 71) 

 

Na segunda metade do século XIX, um grupo de engenheiros chefiados por 

Alberto Kulhmann projetam uma ferrovia de 15 km de extensão que ligaria São Paulo a 

Santo Amaro. A necessidade de construir a ferrovia surgiu porque Santo Amaro tornou-se 

um grande fornecedor de alimentos, carnes, madeira e carvão para São Paulo. A nova 

estrada de ferro foi inaugurada em 14 de março de 1886 (Berardi, 1969). 

O trajeto começava na Rua da Liberdade, seguindo pelas ruas Vergueiro e 

Domingos de Morais, alcançava a Avenida Jabaquara onde os trens faziam 

reabastecimento, prosseguindo viagem por onde está localizado os bairros de Aeroporto, 

Campo Belo, Brooklyn Paulista e Chácara Flora, finalmente chegava a Santo Amaro 

passando pelas atuais ruas São José e Nove de Julho, fazendo ponto final na Praça Santa 

Cruz. A viagem tinha duração de uma hora e trinta minutos aproximadamente.  
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Figura 2 - Trilhos da antiga linha do bonde encontrados durante obras da Estação Adolfo Pinheiro da Linha 5 - Lilás do 

Metrô (Autor: Diogo Albuquerque/Metrô SP - 2014). 

 

O bonde elétrico começou a funcionar no dia 7 de julho de 1913, partindo da 

Praça da Sé até o Largo Treze de Maio. Sua última viagem foi no dia 27 de março de 1968, 

ano em que houve uma grande crise hídrica. Outro fator para a desativação dos bondes é o 

fato da composição andar em linhas ininterruptas e isso dificultava o espaço das ruas para 

o automóvel (Berardi, 1969). 

O bonde por muitos anos foi o principal meio de ligação entre as duas cidades e 

o responsável pela urbanização entre São Paulo e Santo Amaro, pois várias chácaras que 

haviam pelo trajeto foram arruadas e loteadas. Berardi (1969) relata o caso de alguns 

bairros que passaram por esse processo: 

 

A propriedade dos Vieira de Morais formou a zona chamada Campo Belo: a rua 

principal do arruamento tem o nome da família. Ao mesmo tempo Oscar Petter 

formou em suas terras o Jardim Petrópolis. No arruamento da Vila Cordeiro, de 

João Collaço, as ruas tiveram nomes de bandeirantes: Bartolomeu Feio, Francisco 

Dias Velho, Matias Cardoso, Álvaro Rodrigues, Nicolau Barreto, Baltazar 

Fernandes. A Família Hodge também loteou suas terras: formou as ruas Alberto 

Hodge, General Osório, Marechal Deodoro, etc., e a zona foi aos poucos povoada. 

E vários bairros surgiram em volta da linha de bondes: Vila Clementino, perto do 

matadouro construído por Alberto Kuhlmann. Depois surgiu Indianópolis, cujas 

ruas tem nomes indígenas: Moema, Nhambiquaras, Tupiniquins, Guaianases, etc. 

Brooklin Paulista, onde residem muitas famílias de origem alemã e, mais 

recentemente, americana. (BERARDI, 1969, p.95) 

 

 

Em 1907, a Companhia Light começou a construção de uma barragem no Rio 

Guarapiranga para regular a vazão do Rio Tietê e garantir o funcionamento da usina em 
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Santana de Parnaíba mesmo em períodos de estiagem. A represa logo se tornou um grande 

atrativo de lazer para a população de Santo Amaro e de São Paulo, além de atrair moradias 

nas suas margens, embarcações e clubes náuticos (Berardi, 1969). 

 

 

Os primeiros ônibus, surgiram devido uma crise hídrica e elétrica que paralisava 

ao funcionamento dos bondes. O engenheiro da Light, Asa White Kenney Billings 

planejou mais uma represa, essa com a finalidade de abastecer as turbinas na Usina de 

Cubatão. Seriam represados os rios Jurubatuba e Bororé, acrescentando ainda as águas do 

Guarapiranga e do Rio Pinheiros, que teria seu sentido invertido (Berardi, 1969). 

Em 1927 começa a ser construída uma rodovia de asfalto que ligaria São Paulo a 

Santo Amaro, a responsável pela obra foi a Sociedade Anônima de Auto-Estradas que 

pretendia lotear as margens dessa nova rodovia (atual Avenida Washington Luiz) e assim 

urbanizar essa região despovoada. Às margens da nova rodovia foi escolhido o terreno para 

a construção de um novo aeroporto para São Paulo. (Berardi, 1969). 

Figura 3 -  Anúncio para terrenos próximos a nova 

represa (Fonte: Carlos Fatorelli). 
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Em 1935, Santo Amaro foi anexada a cidade de São Paulo, justificando que 

Santo Amaro era importante dentro do plano de urbanismo da Capital, destinando seu 

espaço ao lazer e turismo (Berardi, 1969). 

 

2.1 História da Chácara Santo Antônio 
 

Como muitos bairros de Santo Amaro, a Chácara Santo Antônio foi ocupada a 

princípio por pequenos sítios. Os donos da chácara eram Henrique Uchôa Santos Dumont e 

Dr. Plínio de Oliveira Adams que a lotearam em 1938, em projeto elaborado pelo 

engenheiro Mesquita Sampaio, conforme o anuncio publicitário da época (localizada na 

próxima página). Os limites da propriedade são da Avenida Santo Amaro (antigo Caminho 

Figura 4 -  anúncio de terrenos da recém construída estrada para Santo 

Amaro (Fonte: Carlos Fatorelli). 
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para Itapecerica) até as várzeas do Rio Pinheiros, com seus meandros e lagoas 

intermitentes, e do Seminário Verbo Divino até o Ribeirão Enxovia (canalizado e 

atualmente por onde passam as ruas Bela Vista e Henri Dunant). 

Um dos motivos para se lotear os sítios foi o aumento dos impostos territoriais 

sobre as grandes propriedades, o que causou a divisão em loteamentos e o surgimento de 

vilas e parques (Berardi, 1969). O loteamento da Chácara Santo Antônio é vizinho ao 

jardim zoológico particular de Manuel Justino de Almeida, onde hoje se localiza a Granja 

Julieta (na época denominada Chácara dos Belgas) e um dos seus resquícios é o Parque 

Severo Gomes. 

Em seu contato com o Rio Pinheiros havia o Sport Club Colônia, como muitos 

clubes da época ofereciam esportes náuticos, porém não foi encontrada nenhuma referência 

a respeito do clube ou o que aconteceu com ele, o nome Colônia sugere que talvez tenha 

alguma ligação com os alemães que habitaram o bairro. 

Onde atualmente está localizado o Morumbi Shopping serpenteava o Rio 

Pinheiros com um de seus meandros. Esse é um dos motivos pelo qual a Rua Chafic Maluf, 

na altura da Praça Prof. Maurício Simão, alaga em dias de chuvas fortes e intensas, pois 

anteriormente era um local de várzea do Rio Pinheiros, formava inclusive lagoas de 

meandros abandonados, segundo relatos do Sr. Carlos Milaré em entrevista ao autor. 

 

“Ali onde tem o Shopping Morumbi, o prédio da Oracle e aquela pracinha tinha 

uma lagoa e um banco de areia que eu brincava quando era criança com meus 

primos e vizinhos.” 
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Figura 5 - Informe publicitário do loteamento da Chácara Santo Antônio (Fonte: Subprefeitura de Santo Amaro). 
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Figura 6 - Alagamento na Rua Chafic Maluf (Autora: Vanessa Marques / Fonte: Jornal Metro de 23/01/2014). 

 

No anúncio publicitário datado de 1938 do loteamento pode se observar que a 

questão viária é usada como um benefício do deslocamento da Praça da Sé até a Chácara 

Santo Antônio, pela proximidade com a linha de bonde e com o Circuito para Itapecerica. 

Diz no anúncio que em 35 minutos se chegava de bonde e em 18 minutos de automóvel, 

partindo da Praça da Sé. 

Pádua (2007) destaca a afirmação de Langenbuch (1971) de que “Santo Amaro 

foi o município mais abrangido pelo cinturão de loteamentos residenciais suburbanos” no 

período de 1915 – 1940, beneficiado pelo desenvolvimento de meios de transporte com 

São Paulo, possibilitando o deslocamento diário entre as duas cidades, fazendo de Santo 

Amaro moradia e São Paulo local de trabalho. Acrescenta ainda o destaque que Petrone 

(1955) dá a Santo Amaro como “local de residência a partir do desenvolvimento dos 

transportes para aquela região”. A respeito da Chácara Santo Antônio o Sr. Carlos Milaré 

revelou em entrevista ao autor que havia até uma certa segregação entre os moradores da 

mancha urbana de Santo Amaro com os habitantes rurais. 
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“Os moradores de Santo Amaro eram chamados de ‘botina amarela’ por conta dos 

bandeirantes que lá nasceram e eles tinham até um certo preconceito com os 

moradores dos sítios e chácaras, chamavam eles de caipiras e até de brutos. Talvez 

isso tenha surgido após a II Guerra Mundial e o preconceito que começou a surgir 

com os alemães que habitavam as chácaras. ” 

 

Até a anexação com São Paulo, as principais atividades econômicas nas várzeas 

ou nas águas do Rio Pinheiros na região de Santo Amaro e Chácara Santo Antônio eram de 

agricultura ou de extração de areia. Pádua (2007) relata sobre a presença de sítios e 

chácaras próximos ao Rio Pinheiros que trabalhavam com agricultura, até mesmo por estar 

distante da mancha urbana. Já Seabra (1987) enfatiza a relação de Santo Amaro com o Rio 

Pinheiros através dos barqueiros: 

 

Os barqueiros do Pinheiros tiradores de areia, concentravam-se em Santo Amaro, 

localidade que se manteve um tanto afastada de São Paulo até o processo de sua 

anexação ao município de São Paulo em 1934. (SEABRA, 1987, p.59) 

 

Essa relação teve uma transformação a partir do projeto de retificação do Rio 

Pinheiros pela Companhia Light.  

3 O processo de industrialização em Santo Amaro 
 

O intuito da obra de retificação do Rio Pinheiros era alterar o sentido de direção 

de suas águas, para aproveitar as águas do Rio Tietê e lança-las pela vertente oceânica da 

Escarpa do Mar para produção de energia elétrica em Cubatão. A obra foi realizada pela 

empresa canadense The São Paulo Tramway Light and Power Company Limited com 

interferência legal do Estado de São Paulo e do Governo Federal para sua execução. O aval 

do governo do Estado de São Paulo veio por conceder direitos a Companhia Light através 

da Lei nº 2249 de 27 de dezembro de 1927, em que julgava de interesse público as obras de 

retificação do Rio Pinheiros e elevação do reservatório Rio Grande, assim como de direito 

da Companhia Light as margens sujeitas a inundações e os terrenos a que se refere.  Do 

Governo Federal porque o Código das Águas, que entrou em vigência em 1934, teve forte 

influência em sua elaboração pela Companhia Light, para designar a linha média de 

enchentes como limite para desapropriações.  
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Usando das leis para beneficiar-se a Companhia Light usou a grande enchente de 

1929 para ocupar além das várzeas, apropriando-se dos terrenos vizinhos. Os terrenos 

disponíveis para as indústrias em Santo Amaro nas proximidades da atual via Marginal 

Pinheiros surgem através desse processo. Em sua tese de doutorado Seabra (1987) analisa 

os índices pluviométricos dos dias chuvosos de fevereiro, constata que o dia mais chuvoso 

na cidade de São Paulo foi dia 12 e nas cabeceiras das serras foi dia 13, havendo estiagem 

entre os dias 15 e 20, mas o nível mais elevado das águas sobre as várzeas foi o dia 18. A 

matéria do jornal O Estado de S. Paulo de 16 de fevereiro de 1929, relata sobre a abertura 

das comportas das represas para o excedente de água. 

 

“ (...). Tornou-se inadiavel a necessidade de se descarregar do excesso d'água das 

duas represas, na noite de ante-hontem, serviço esse executado sob a direcção dos 

engenheiros da companhia canadense. 

Na represa ‘Velha’ as comportas foram elevadas a meia altura para dar vasão ao 

excesso da carga e na represa ‘Nova’ deram-se várias descargas, cada qual fazendo 

baixar de 1 metro o nível da água... Como dissemos, a parte baixa de Santo 

Amaro, as várzeas próximas ao bairro do Socorro, que já se achavam inundadas, 

receberam aquella formidável descarga. O nível do Jurubatuba, que pouco além de 

Santo amaro, toma o nome de rio Pinheiros, elevou-se, inundando áreas não 

attingidas ainda. As comportas da represa “Velha” continuam abertas e na represa 

“Nova” continuam as descargas do excesso de líquido. O nível das águas nas 

várzeas inundadas attinge a quatro e, em alguns logares, a seis metros e mais. ” 
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Figura 7 - Notícia do jornal O Estado de S. Paulo sobre a enchente em Santo Amaro (Fonte: imagem extraída de Seabra 

[1987]) 

 

Figura 8 - Notícia do jornal Folha da Manhã sobre as águas da represa que invadiram Santo Amaro (Fonte: imagem extraída 

de Seabra [1987]) 
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Em entrevista com o Sr. Carlos Milaré, ele relatou que um dos seus tios contava 

que na enchente de 1929 as águas atingiram na Chácara Santo Antônio o limite entre as 

atuais ruas José Vicente Cavalheiro e Joaquim de Andrade. Esta manobra foi fundamental 

para o monopólio da Light nas várzeas e no vale do Rio Pinheiros, era o domínio do 

estrangeiro sobre o rio e as várzeas, em um momento de incorporação destes à cidade de 

São Paulo e sua ocupação (Seabra, 1987). Foram esses antigos meandros e a várzea do 

traçado original do Rio Pinheiros que a indústria ocupou na nossa área em estudo 

(conforme mapa da página seguinte). 

Segundo Padua (2009), a industrialização na cidade de São Paulo teve dois 

períodos. O primeiro teve início no final do século XIX até a década de 1930 e o segundo a 

partir da década de 1950. A primeira fase ocorre em função do capital acumulado através 

da produção de café no interior do Estado. No final do século XIX e começo do século 

XX, São Paulo era a capital dos fazendeiros, devido à grande quantidade deles que haviam 

fixado residência na cidade e dessa forma controlavam seus negócios que passaram, em 

sua maioria, a ser urbanos. 

O capital acumulado pelos fazendeiros de café foi inicialmente investido em 

infraestruturas que beneficiavam a cultura cafeeira, como por exemplo as companhias de 

estradas de ferro. Em um segundo momento os investimentos foram direcionados para 

atividades urbanas como armazéns, entrepostos, casas comerciais e, posteriormente, em 

indústrias. 

Ainda no mesmo autor, nesta primeira fase da industrialização de São Paulo, as 

fábricas localizaram-se próximas as ferrovias. Surgiram nesse entorno bairros como 

Mooca, Barra Funda, Água Branca, Brás e outros, conhecidos como bairros industriais da 

cidade de São Paulo, formados principalmente por imigrantes, em sua maioria italianos, 

que inicialmente vieram para o Brasil ser mão-de-obra nas lavouras para substituir o 

trabalho escravo que foi abolido no ano de 1888. Em um momento que a indústria se 

consolidava e precisava de mais operários, muitos desses imigrantes se instalavam 

diretamente na cidade de São Paulo, constituindo a massa de trabalhadores da indústria 

recente que se instalou no período acima citado. 
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Com o fim da República do “Café com Leite”, que foi um período de alternância 

na presidência do país entre as oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais, após a 

Revolução de 30, quando tem início o governo de Getúlio Vargas, conhecido como Estado 

Novo. Esse período ditatorial teve como destaque no âmbito econômico reformas que 

visavam substituir as importações e consolidar um mercado interno para os produtos 

nacionais (Padua, 2009).  

A segunda fase da industrialização ocorre no governo de Juscelino Kubitschek 

na década de 1950 em que surgem os principais esforços para uma industrialização do 

Brasil, com incentivos para atrair grandes indústrias estrangeiras para se instalarem no 

país, com uma consistente indústria de base e parque industrial diversificado, que fazem 

parte de uma ação governamental chamada de Plano de Metas. É neste momento que a 

cidade de São Paulo se beneficia, por já possuir uma maior infraestrutura, desenvolvida no 

período do café como transportes (ferrovias), comunicações (telefonia do interior com a 

capital), mão-de-obra (dos imigrantes), entre outros. Neste período também ocorre um 

forte processo de transformação na população de São Paulo e do Brasil, como Pádua 

(2009) se refere: 

Essa política em favor da indústria induziu grandes movimentos migratórios no 

país, sobretudo tendo como ponto de partida a região Nordeste, deprimida 

economicamente, e ponto de chegada a região Sudeste, principal região da 

industrialização. É na década de 1950-1960 que se inverte a relação população 

rural / população urbana, quando esta última passa a ser mais numerosa que a 

primeira. São Paulo neste momento (1950-1980) recebe milhões de migrantes 

nacionais, que vão fazer parte da massa de trabalhadores da grande indústria, 

formando as grandes periferias da metrópole. (PÁDUA, 2009, p.3) 

 

Nesta segunda fase o padrão de localização das indústrias privilegia o entorno de 

grandes eixos rodoviários, como as rodovias e as vias marginais da cidade de São Paulo, 

pois se tratavam de locais com grande disponibilidade de terrenos. Houve uma preferência 

pela instalação das indústrias nas periferias de áreas urbanizadas, devido aos terrenos mais 

próximos do Centro estarem valorizados. Assim, locais como a várzea do Rio Tietê, de 

Osasco a Guarulhos, foi ocupada por galpões industriais ou de suporte a indústria. A 

várzea do Rio Pinheiros teve uma ocupação industrial nos bairros da Vila Leopoldina, 

Jaguaré e Santo Amaro, além da região do ABC Paulista (Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul) e a Baixada Santista, que se beneficiaram com a indústria 

automobilística e petroquímica, respectivamente. 
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Com todas as condições necessárias criadas pela retificação do Rio Pinheiros, a 

industrialização em Santo Amaro e Chácara Santo Antônio ocorre nesse segundo período, 

por ser uma região da cidade de São Paulo com grande disponibilidade de terrenos e de 

grandes eixos rodoviários recém construídos como a Avenida Washington Luís, a Avenida 

Santo Amaro e posteriormente a Marginal do Rio Pinheiros, além do ramal Jurubatuba da 

ferrovia Sorocabana. Conforme Berardi (1969) a ferrovia foi um indutor de atração da 

indústria para Santo Amaro. 

 

O projeto data de 1944, quando o Eng. Rui Rodrigues, que ocupava a Secretaria da 

Viação, achou que era tempo de iniciar a ligação direta entre São Paulo e Santos, 

através do sertão de Santo Amaro.  

Mal se anunciou o projeto da ferrovia, terrenos antes sem valor passaram a ser 

procurados para localização de indústrias. 

Depois de muitos anos de falta de verba, a ligação ferroviária ficou pronta, e foi 

inaugurada em novembro de 1957. Os trens partem da Estação Júlio Prestes, 

passam pela Barra Funda, descem até a Lapa, de onde seguem acompanhando o 

canal do Rio Pinheiros. Margeia a antiga fazenda de Afonso Sardinha, onde a sede 

foi transformada em Museu Municipal (Casa do Bandeirante). Serve a Cidade 

Universitária, Joquei Clube e Morumbi e entra no Conjunto Industrial Jurubatuba, 

que ganhou impulso graças à nova linha. Mais a frente fica a Cidade Dutra e, 

adiante, Interlagos. A descida da serra tem belíssimos panoramas. De Santos há 

uma continuação até Juquiá, pela Praia Grande. (BERARDI, 1969, p.116 - 117) 

 

Por estar próximo ao Rio Pinheiros para escoamento de detritos e outros 

resíduos industriais, Santo Amaro atraiu várias indústrias pesadas. Essa industrialização 

que ocorre a partir da década de 1950 na Chácara Santo Antônio é realizada com indústrias 

de características fordistas. As principais indústrias que ocuparam a área em estudo foram 

a fabricante de bicicletas Monark, a Alfa Laval que fabrica itens de refrigeração, 

automação e aquecimento e a fabricante de válvulas Niágara S.A., todas localizavam-se na 

Rua Antônio de Oliveira, além da indústria de fundições Magal S.A. Indústria e Comércios 

que estava fixada na Rua Antônio das Chagas. Além destas quatro, outras indústrias 

ocuparam a área em estudo na década de 1970 e tiveram importante função e 

caracterização do bairro. 

Em levantamento realizado na década de 1960, Berardi (1969), Santo Amaro 

teve um total de 496 indústrias dos mais diferentes tipos em que se destacavam a 

metalurgia com 90 fábricas, mecânicas e produtos alimentícios com 48 indústrias cada, 

materiais elétricos / comunicações e materiais de transportes com 46 unidades fabris.  

Essa industrialização é indutora de um forte processo de urbanização na cidade 

de São Paulo e responsável pela mudança do perfil da população no Brasil, que passa de 
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rural para urbana a partir da década de 1950. Esse contexto de urbanização é presente na 

Chácara Santo Antônio onde com a chegada das indústrias ocorre uma maior ocupação de 

residências e densidade populacional, atraindo também equipamentos de saúde (postos de 

saúde e clínicas particulares de odontologia), educação (creches, escolas e cursos técnicos), 

lazer (áreas verdes públicas, praças e parques de diversões itinerantes), além de comércio e 

serviços que atraiam a massa trabalhadora após o término do expediente. 

Diversos bares, botecos e restaurantes de comidas típicas regionais brasileiras 

eram encontrados dentro do perímetro em estudo, alguns estão ativos até hoje. O Sr. 

Walter Scigliano trabalhou na fábrica de bicicletas Monark e em entrevista para o autor 

descreveu essa relação dos trabalhadores das fábricas com o comércio e serviços: 

 

“As refeições dos funcionários eram feitas no refeitório próprio da Monark, cada 

fábrica tinha seu próprio refeitório ali, era muito comum. Os bares eram 

frequentados depois do trabalho, a gente se juntava, tomava uma cerveja, muitas 

vezes para esperar o ônibus passar, era muito ruim de linha ônibus ali, muito 

ruim... em alguns casos a empresa pagava fretado porque alguns (funcionários) 

moravam longe. ” 
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É importante observarmos no mapa, a ausência de ocupação nesse período em 

locais que anteriormente estavam os meandros do Rio Pinheiros. Conforme a urbanização 

se intensificava no Centro, as áreas ocupadas pelas indústrias eram majoritariamente 

periféricas, neste caso para as fábricas que viriam a ocupar uma parte desses terrenos e 

para sedes de bancos e um hipermercado de rede. Nota-se também que a indústria já forma 

uma “muralha” no centro da área em estudo, circundada por residências. Uma ressalva 

para este mapa é que a base de ruas é do ano de 2014, pois não consegui base de ruas da 

época, que já mudou muito, tanto de formas, quanto de nomenclaturas. Outro apontamento 

importante é a ausência de informações em escala horizontal, o que significa dizer que o 

mapeamento foi realizado apenas com observações da carta de aerolevantamento de 1962 e 

identificando com maior precisão possível as estruturas de ocupação. 

O circuito inferior identificado por Milton Santos, isto é, a relação de troca 

informal de capital de economia autônoma com circuitos de comercialização próprios, é 

identificado em um relato do Sr. Walter Scigliano: 

 

“Na semana de pagamento do salário era comum ter uma feirinha na rua da 

Monark, que vendia principalmente roupas, mas também tinha brinquedos, 

discos... você saía da fábrica e a rua tava tomada por barracas. ” 

 

Junto com a urbanização veio a sociabilidade, seja através do comércio, da 

indústria ou das residências, as ruas eram locais de convívio, tanto pelos operários após o 

expediente quanto pelos trabalhadores do comércio ou pelos moradores do bairro que na 

maioria dos casos trabalham nessas indústrias e no caminho de casa consumiam nos 

comércios e serviços. 

 Em comparação com o mapa 3 de 1962, o mapa da página seguinte traz uma 

maior ocupação da indústria nos espaços antes sem uso, porém ainda acontece em um 

ritmo lento. Junto com essa ocupação industrial é possível notar um maior adensamento 

populacional, além do início da constituição de um comércio para atender o local que está 

começando a ter uma consistência. Assim como no mapa de 1962 a base de ruas é do ano 

de 2014. Além da ausência de informações em escala horizontal, o que significa dizer que 

o mapeamento foi realizado apenas com observações da carta de aerolevantamento de 1972 

e identificando com maior precisão possível as estruturas de ocupação. 
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Os empregos nesse período cresceram rapidamente e a indústria passou a 

empregar uma parcela significativa da população, conforme afirma Santos (1994): 

 

Deixando de fora a construção civil e as chamadas ‘outras atividades industriais’, 

eram quase 2,4 milhões os operários fabris da região metropolitana de São Paulo 

(em 1988). De cada cem pessoas trabalhando, quase um terço (32,8%) exerce 

atividades em fábricas. Sem incluir proprietários e trabalhadores por conta própria, 

a parte que vai aos empregados de indústria no total do emprego metropolitano 

aproxima-se dos 40% (39,04%). Onde no mundo, tal número? É curioso observar, 

contrariamente ao que está na teoria, que o emprego industrial em São Paulo, entre 

1960 e 1980, cresceu mais que a população ativa, e mesmo que o emprego 

terciário. (SANTOS, 1994, p.14) 

 

Porém a indústria que surgiu tardia em São Paulo, se comparado com os países 

desenvolvidos, sofre um processo de reestruturação produtiva quase que imediato a sua 

consolidação como distrito industrial da cidade de São Paulo e da metrópole. 

 

3.1 Do capital industrial para o capital financeiro 
 

A partir da década de 1980, já é observado um processo de reestruturação 

produtiva na Chácara Santo Antônio e na metrópole como um todo. Esse processo é 

intensificado no fim da década de 1990 e início do século XXI. Como refere-se Alvarez 

(2013): 

Desde a crise dos anos 1980, um conjunto de antigas áreas industriais, desativadas, 

localizadas sobretudo junto às várzeas dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduatei, 

prenunciavam a obsolescência de parte do capital fixo da metrópole e, ao mesmo 

tempo, as potencialidades abertas pela localização relativa destas propriedades e 

pela sua dimensão fundiária, em meio a uma intensa fragmentação. Porém, a 

conversão destas áreas em shopping-centers, condomínios fechados, 

hipermercados, centros de entretenimento, começou a ganhar maior expressão 

apenas a partir de meados dos anos 1990. O processo revelou a necessidade da 

presença do Estado, uma vez que ele tem o poder de normatizar o uso do espaço, 

determinando zoneamentos, potencial construtivo, e de decidir sobre os 

investimentos. (ALVAREZ, 2013, p.73) 

 

Nota-se uma transferência de diversos setores produtivos para o interior do 

estado de São Paulo, principalmente.  

Lencioni (1994) aborda esse fenômeno como “desconcentração industrial”, onde 

o setor produtivo é transferido para outro local, mas a gestão permanece na cidade de São 

Paulo. Essa desconcentração industrial para a autora trata-se de uma reestruturação urbano-

industrial no estado de São Paulo, produzindo uma região metropolitana, que se espraia no 
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entorno de grandes eixos rodoviários, num raio de 150 km a partir da capital. A autora 

ressalta ainda: “Se a concentração das atividades econômicas, sobretudo a concentração 

industrial, é que estruturou o aglomerado metropolitano, hoje é a dispersão industrial o 

elemento fundamental na reestruturação da metrópole de São Paulo. ” 

O desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e informática, 

principalmente os setores de telefonia, computação e internet, possibilitou essa 

fragmentação dos setores de produção e gestão nas empresas, ou seja, enquanto a produção 

se desconcentra, o capital centraliza. 

Não obtive imagens aéreas da década de 1980, para poder destacar as evoluções 

no uso e ocupação do espaço do fragmento em estudo e assim justificar através de 

produção cartográfica o adensamento industrial e período de consolidação. Porém com as 

imagens aéreas de 1994, podemos observar algumas transformações importantes, uma 

delas não é possível mensurar através do levantamento de uso e ocupação, que foi a 

duplicação da Marginal Pinheiros, em que é construída uma nova pista sentido Interlagos 

na outra margem do rio. A área industrial se expande no sentido norte, às margens da 

Marginal Pinheiros, surgem os primeiros residenciais verticais, além de uma grande 

ocupação ao sul da área de comércio / serviços, com as primeiras torres de escritórios 

próximo a Marginal Pinheiros e ao corredor da Rua Verbo Divino. O Morumbi Shopping 

já está construído e se torna uma referência de centro de compras do local, atraindo outros 

projetos semelhantes para a região. 
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Em alguns casos, as indústrias saíram da área em estudo por causa da 

reestruturação dos meios de produção, devido à modernização das máquinas de operação, 

como é o caso da Monark, em que o Sr. Walter Scigliano explicou em entrevista: 

 

“A Monark saiu de lá porque era um espaço muito grande sobrando para produzir 

as bicicletas depois que o gerente trocou as máquinas de produção. Antes uma 

tarefa que precisava de três ou cinco funcionários era executada por um, que só 

precisava apertar um botão! Isso foi na década de 1990, nessa época teve um corte 

muito grande O quadro da bicicleta já vinha montado da China, a gente não 

precisava mais montar. A pintura e esmalte não precisava mais de cinco 

funcionários, esperar secar, passar duas mãos de tinta, etc. Agora era uma máquina 

que pintava, tinha uma secagem quase instantânea em outra máquina, não 

precisava mais esperar secar. E todas essas máquinas antigas e executar essas 

etapas ocupavam muito espaço. Quando a Monark me dispensou foi no começo 

dos anos 2000, uma parte da empresa foi para Indaiatuba e outra para Zona Franca 

(de Manaus), mas o escritório ficou ali na Berrini. ” 

 

Lencioni (1994) ressalta ainda sobre os incentivos para as indústrias se 

deslocarem para o interior. Enquanto o governo federal orientou a indústria para o 

Nordeste do Brasil, a fim de desenvolver tecnologicamente a região e gerar empregos, 

através de incentivos fiscais e isenção de impostos, o governo estadual de São Paulo 

orientou uma dispersão para o interior através de orientações ao empresariado e 

promovendo restrições ambientais para instalação de indústrias na região metropolitana. 

Além disso, os municípios interioranos promoveram medidas para atração de indústrias: 

 

Um grande número de prefeituras elaborou diretrizes para atrair estabelecimentos 

industriais para seus municípios.  Esses esforços, conhecidos como “Políticas de 

Atração Industrial”, em grande parte ofereciam isenção de impostos e taxas 

municipais, ressarcimentos de gastos com a infra-estrutura, terrenos... Nestes anos 

muitos distritos industriais foram criados através de empréstimos municipais, o 

que acarretou no endividamento de muitas dessas prefeituras. (LENCIONI, 1994, 

p.201) 

 

Carlos (2004) aborda para a necessidade do capital financeiro se realizar também 

por meio da produção de um novo espaço sob a forma de produto imobiliário voltado ao 

mercado de locação. Em uma transição da predominância do capital industrial de produção 

de mercadorias ao capital financeiro que produz o espaço como mercadoria para sua 

realização.  
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O momento atual sinaliza, portanto, uma transformação no modo como o capital 

financeiro se realiza na metrópole atual; a passagem da aplicação do dinheiro 

acumulado do setor produtivo industrial ao setor imobiliário. Assim, a mercadoria-

espaço mudou de sentido com a mudança de orientação das aplicações financeiras, 

que produz o espaço como ‘produto imobiliário’. [...]. Neste sentido, a produção 

do espaço realiza-se num outro patamar: o espaço como momento significativo e 

preferencial da realização do capital financeiro. (CARLOS, 2004, p.32 - 33) 

 

As áreas então desocupadas pelas indústrias tornam-se de grande cobiça por 

parte das construtoras e consequentemente um local de alta especulação do mercado 

imobiliário. A mídia e os meios de publicidade atuam como fatores influentes no processo 

de valorização do espaço, como por exemplo, a matéria do jornal Folha de São Paulo do 

dia 28/07/2011 no caderno “Mercado”, em que a reportagem elucida sobre uma nova 

tendência de valorização imobiliária na cidade de São Paulo e especulação mercadológica 

sobre o local.  

Em outra reportagem, dessa vez da revista Exame do dia 03/06/2011, a matéria 

sinaliza para um novo polo comercial na cidade de São Paulo, com ênfase ao status que dá 

Figura 9 - Notícia relata a especulação entorno da extensão da Av. Chucri Zaidan e destacando que no local "galpões 

e velhas fábricas" (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2807201103.htm, acesso em 20/11/2106, às 

19h57) 
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às novas formas que o local recebe, denominando de “alto padrão”. 

 

 

Essas reportagens mostram a nova tendência de reprodução do capital na cidade 

associadas a novas formas, onde os escritórios cada vez mais modernos e informatizados 

assumem o espaço antes destinado à indústria. Podemos acrescentar a isso o que a 

reportagem chama de continuação da Berrini, ou seja, uma continuação de verticalização 

voltada ao terceiro setor, para manter e ampliar o que teve início com a Operação Urbana 

Faria Lima. 

4 Operações Urbanas: Intervenções públicas para reprodução do capital 
 

Segundo Padua (2007), com o aumento das atividades do setor terciário e a 

necessidade do setor imobiliário se expandir pela cidade de São Paulo, formam-se um 

mercado para renovação urbana e um processo de gentrificação. Gentrificação é um 

conceito para designar quando ocorre a expulsão dos moradores de um determinado espaço 

Figura 10 - Notícia do portal da Revista Exame enfatizando a região como principal polo comercial de alto padrão 

da cidade e mostrando o avanço da verticalização de escritórios sobre áreas antes industriais (Fonte: 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-nova-faria-lima/, acesso em 19/11/2016, às 20h14) 
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sem grandes atrativos e após algumas melhorias urbanas, o custo de vida fica elevado 

demais para essa população. Junto a essa saída, observa-se a chegada de um novo perfil de 

moradores, com status econômico mais elevado. (Smith, 1996). Esse processo de 

gentrificação ocorre na cidade de São Paulo através das Operações Urbanas. 

As operações urbanas são instrumentos urbanísticos presentes na legislação da 

cidade de São Paulo, desde os anos 1990, porém, com a promulgação do Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257/2001)
3
, conforme está nos artigos 32 e 33 e 34, as operações urbanas 

consorciadas foram definidas como “o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental”. Ou 

seja, tem um cunho de seletividade espacial, para valorizar determinados espaços, de 

acordo com as vontades e necessidades do mercado imobiliário. 

As operações urbanas são fenômenos de reordenação do capital imobiliário, de 

locais escolhidos pelo impacto que exercem na reestruturação dos espaços com criação de 

uma nova centralidade, ou seja, maior concentração de dinheiro e poder, e reforça a 

segregação sócio-espacial (Fix, 2001).  

Surgiram na cidade de São Paulo como uma alternativa para viabilizar grandes 

obras, sob a justificativa de que com a crise fiscal, o Estado não teria condições de 

financiar obras. Neste caso, o Estado passaria a ser um “promotor” e criar condições que 

facilitem a instalação da oferta de infraestrutura ao setor privado (Fix, 2001). 

Foi após o fracasso do Plano Diretor de 1985 da gestão de Mário Covas na 

Prefeitura de São Paulo, com a alegação de falta de recursos públicos para realizar as 

propostas, que através de uma decisão política e econômica argumentaram que a única 

saída seria a parceria com a iniciativa privada (Fix, 2001). Na gestão seguinte de Jânio 

Quadros surge o embrião das operações urbanas na cidade de São Paulo, em que o prefeito 

sugere a criação da chamada “Lei de Desfavelamento” que consistia no direito do dono de 

um terreno ocupado por favela na área central da cidade poder construir além do permitido 

pela Lei de Zoneamento, porém destinava parte do lucro adicional obtido para a construção 

de moradias nas periferias e doá-las para a prefeitura que ficava responsável pela remoção 

                                                           
3
 O Estatuto da Cidade regulamentam a política de desenvolvimento urbano e função social da propriedade. 

Seu objetivo é garantir o direito à cidade como um dos direitos fundamentais, para que todos tenham acesso 
às oportunidades que a vida urbana oferece. 
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e alugar ou vender a casa aos favelados ou outra opção seria  manda-los de volta à cidade 

de origem (Fix, 2001). 

Dentre as críticas ao projeto pode-se apontar a falta de negociação e riscos de 

conflitos nas remoções, além de não propor restrições às mudanças de zoneamento pré-

estabelecidas. Outra crítica indicada era a de usar o favelado como “instrumento de 

especulação” para obter modificações de uso e ocupação do solo, pois o interessado 

estimularia invasões no seu terreno. 

O projeto encontrou resistência na Câmara de Vereadores e Jânio Quadros só 

sancionou a lei em novembro de 1986, após argumentar que se tratava de um “projeto de 

habitações de interesse social” e não precisar passar pela aprovação dos vereadores, ou 

seja, o projeto de especulação imobiliária ganhava aparência de “projeto social”. Em 

janeiro do ano seguinte a Prefeitura publica edital para apresentar propostas de “Operações 

Interligadas”, como passou a ser chamada a parceria com o privado para desfavelizar (Fix, 

2001). A primeira operação interligada aconteceu na remoção de uma favela próxima a 

Ponte Cidade Jardim, onde 140 famílias foram deslocadas e houve como contrapartida a 

construção de casas no Conjunto Adventista, no bairro do Campo Limpo. A maior 

operação interligada aconteceu na remoção da favela JK, que teve 1.100 família removidas 

e parcialmente transferidas para o Conjunto São Nicolau, localizado na Vila Industrial e 

que não ofereciam condições dignas de moradia (Fix, 2001). 

Como pode se observar nestes dois exemplos, a lei de desfavelamento pouco 

serviu ao interesse social, mas sim para a “limpeza de bairros classe média” e aos negócios 

imobiliários, além de estarem concentradas no “Setor Sudoeste” da cidade de São Paulo. 

Apesar disso, as operações interligadas não estavam satisfazendo o poder público e nem o 

setor privado, o primeiro porque posteriormente havia a necessidade de obras de 

infraestrutura viária para atender as áreas “renovadas”, o que não compensava a 

contrapartida social de construção de moradias. O segundo porque não envolvia diversos 

agentes privados e não era suficiente para criar novas “zonas planejadas” (Fix, 2001). 

No Plano Diretor de 1988 a Operação Urbana foi incluída na proposta para 

“ampliar os benefícios das Operações Interligadas” e definida como “a ação conjunta dos 

setores público e privado, destinada à melhoria do padrão de urbanização” (Fix, 2001). A 

mesma autora, na página 76 , caracteriza a Operação Urbana como: 
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A Operação Urbana expandiu as possibilidades de venda de exceção à Lei de 

Zoneamento. O mecanismo de obtenção de recursos é semelhante – a venda de 

área de construção acima do permitido e outras exceções definidas no projeto de 

cada operação. A diferença é que cada Operação Urbana define um perímetro para 

o qual estipula as novas regras, como um volume de “potencial construtivo” que 

pode ser vendido aos proprietários dos lotes da região, e um programa para a 

utilização dos recursos, que, ao invés de aplica-los em habitações de interesse 

social, os destina a obras e serviços dentro da própria área definida. Desse modo, 

possibilita a reordenação de grandes áreas da cidade. (FIX, 2001, p.76) 

 

Ou seja, a operação urbana não tem contrapartida social, apenas gira em torno da 

valorização de um espaço e melhorias que viabilizem a circulação e reprodução do capital 

através de obras e serviços que diferenciem esse local de outros espaços da cidade. Sendo 

assim, são mecanismos que ampliam as desigualdades e criam formas espaciais de 

segregação. 

 Esse plano teve sequência na gestão de Luiza Erundina em que a Operação 

Urbana aparece no Plano Diretor como um “instrumento progressista” e em seu plano de 

operacionalização adotava coeficiente único para todo território, limite de área construída e 

conceito de solo criado (para arrecadar recursos com a venda do potencial construtivo 

adicional. Foram desenvolvidos cinco projetos: Água Branca, Dom Pedro – Pari, Ana Rosa 

– Vila Prudente – Oratório, Anhangabaú e Água Espraiada. Porém, com exceção da 

Anhangabaú, todas as outras não foram implantadas, muito se deve porque a operação que 

interessava à Prefeitura não era a mesma que interessava ao mercado imobiliário. 

O interesse do mercado imobiliário estava no que Carlos (2004) chama de “nova 

raridade” no parágrafo em destaque a seguir, ou o que na nossa área em estudo podemos 

observar como uma expansão do Quadrante Sudoeste na cidade de São Paulo, 

concentrando melhores índices sociais e de infraestruturas: 

 

A condição de raridade do espaço manifesta-se, em áreas precisas, na metrópole. 

No centro, ou nas proximidades do centro, o espaço assume o papel de ‘nova 

raridade’, em consequência da generalização no mesmo, do valor de troca, que, 

definido pela existência da propriedade privada do solo urbano, se reproduz 

fragmentando a cidade, como consequência que o transforma em mercadoria. 

(CARLOS, 2004, p.61) 

 

O trunfo das Operações Urbanas seriam que os próprios empreendedores 

privados pagassem pela obra de seu interesse, sem recursos do poder público. O lado 

negativo está em que, para que a Prefeitura participe da valorização, tem de haver o 

interesse do mercado imobiliário na região das Operações, o que em sua maioria se reflete 
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em regiões da cidade já privilegiadas. Na cidade de São Paulo podemos notar através de 

mapa extraído do GeoSampa, que as operações se situam na área de expansão do mercado 

imobiliário (comparando com o mapa de Quadrante Sudoeste da página 24), a fim de 

consolidar novas centralidades ou “recuperação” de áreas degradadas. 

Para sua realização é necessário um “atrativo” ou “âncora”, geralmente que parte 

de um investimento inicial do poder público. Essa âncora pode ser tanto uma obra viária ou 

um investimento cultural. Temos os dois casos na cidade de São Paulo, o primeiro nas 

Operações Urbanas Faria Lima e Água Espraiada com a extensão da Avenida Faria Lima e 

a construção da Avenida Água Espraiada, respectivamente. O segundo caso ocorre na 

Operação Centro (antiga Anhangabaú), com a construção da Sala São Paulo e reforma do 

Theatro Municipal. Essas âncoras também promovem uma valorização dos imóveis e da 

região como um todo. (Fix, 2001).  

Além das âncoras, os Certificados de Potencial Adicional de Construção são 

outro atrativo e um instrumento necessário para realização da operação urbana. Os 

CEPACs são valores mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município de São Paulo 

utilizados como meio de pagamento de contrapartida para a outorga de Direito Urbanístico 

Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana. Cada CEPAC equivale a 

determinado valor de m² para utilização em área adicional de construção ou em 

modificação de usos e parâmetros de um terreno ou projeto.  

A Operação Urbana modelo na cidade de São Paulo foi a Faria Lima, que 

propunha a extensão da Avenida Faria Lima, que na verdade seria a conclusão do projeto 

da avenida que data de 1968. Nesse projeto foi alargada a Rua Iguatemi do Largo da Batata 

até a Cidade Jardim, este trecho já era chamado de “nova Avenida Paulista”, porém 

deixava a proposta de ligar da Lapa até o Jabaquara incompleta. (Fix, 2001). 
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Figura 11 -  Localização das Operações Urbanas na cidade de São Paulo (Fonte: 

GeoSampa, 2016; adaptado por Silva, J. D.). 
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O projeto de extensão foi apresentado na gestão de Jânio Quadros, adaptado para 

interligar a Avenida Juscelino Kubitschek com a Avenida Luís Carlos Berrini. Porém o 

prolongamento da Avenida Faria Lima só começou a ser colocado em prática na gestão de 

Paulo Maluf, no ano de 1993, com protestos dos moradores e temor de desapropriação em 

larga escala e descaracterização do bairro, muito em conta da indefinição de quantos 

imóveis seriam mesmo desapropriados e a agitação do mercado imobiliário. Com um perfil 

de classe média, os moradores se organizaram e reivindicavam por meio dos movimentos 

de bairro, sendo que dois grupos ganharam destaque: o Pinheiros Vivo e Vila Olímpia 

Viva. As ações conjuntas jurídicas e de manifestação ganhavam grande repercussão na 

mídia. 

Houveram mudanças no traçado da extensão da Avenida Faria Lima, tanto para 

atender aos moradores, quanto para atender ao mercado imobiliário, além do Superior 

Tribunal de Justiça decidir que o valor de indenização aos moradores seria o de mercado. 

Como estratégia do prefeito Paulo Maluf houve o início de desapropriação e demolição 

antes mesmo da aprovação final da Operação Urbana na Câmara dos Vereadores, era uma 

tática denominada de “fato consumado”. Com o início das obras, o estresse, a pressão 

psicológica e até mesmo física (devido alguns assaltos) muitos moradores saíram. Como 

descreve Fix (2001): 

 

Com as casas no chão, as possibilidades de resistência iam diminuindo. Afinal, 

como questionar a legitimidade da Operação Urbana na Câmara quando a obra da 

avenida já havia começado? Com o fato consumado, restava pouco a negociar. 

(FIX, 2001, p.59) 

 

 

A extensão da Avenida Faria Lima era tratada pelo poder público como um 

empreendimento imobiliário, onde o seu entorno era o grande interesse, a avenida foi feita 

para fazer negócios como afirmaram em entrevista os moradores Sandra Ambrósio e 

Horácio Galvanezzi para Fix (2001).  
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Figura 12 - Projeto e setores da Operação Urbana Faria Lima (Fonte: Pedro Manuel Rivaben de Sales - 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/481, acesso em 16/11/2016, às 20:33). 
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Outra Operação Urbana que tem grande impacto na transformação do espaço da 

cidade de São Paulo é a Operação Urbana Água Espraiada, as transformações que ocorrem 

a partir desse momento, terão grande impacto nas mudanças atuais da área em esqudo 

dessa pesquisa. Com início em 1995, a operação urbana tem este nome devido ao córrego 

Água Espraiada que nasce perto do Aeroporto de Congonhas e deságua no dreno do 

Brooklin (que corre paralelo ao Rio Pinheiros), este córrego seria canalizado e construída a 

Avenida Água Espraiada nas suas margens. Fix (2001) fala sobre a ocupação do entorno 

do córrego: 

 

No início dos anos 70, o Governo do Estado (de São Paulo) desapropriou muitos 

imóveis para a construção da avenida Água Espraiada, que faria parte do minianel 

viário. No entanto, as obras foram paralisadas devido a uma modificação no 

traçado do projeto e os imóveis abandonados acabaram invadidos, com inúmeros 

barracos sendo construídos nos vazios ao longo do córrego. Em 1995, eram 68 

núcleos de favelas lineares, com uma população superior a 50 mil pessoas. (FIX, 

2001, p. 37 

 

As opções de quem era removido eram: 

 Comprar moradia financiada e construída pela Prefeitura; 

 Receber R$1.500; 

 Receber passagem para a terra natal. 

 

Os moradores se queixavam que a primeira opção não era oferecida pela 

Prefeitura, principalmente os moradores da favela Jardim Edith que tinham a opção de 

moradia no Jardim Educandário (localizado na divisa com o município de Taboão da Serra, 

15 km distante) e quem optasse deveria passar pelos alojamentos. Essa opção aos 

moradores do Jardim Edith só foi possível devido a uma “vaquinha” de empresários da 

região que doou R$8 milhões através de arrecadação entre eles, com a esperança de 

“recuperar” esse dinheiro com a valorização do entorno sem a favela. (Fix, 2001). 

Para os demais moradores removidos a opção de moradia era em Cidade 

Tiradentes, na Zona Leste da cidade, distante 50 km, que segundo os removidos que 

visitaram não era o padrão que foi oferecido. A Prefeitura oferecia o caminhão para 

mudança e dizia não saber o destino dos favelados, mas segundo Fix (2001), uma boa parte 

deles foram morar em área de proteção de mananciais das represas Billings e 

Guarapiranga.  
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Ainda segundo Fix (2001), a Prefeitura não reconhecia usucapião dos moradores 

que estavam no direito nas imediações do córrego Água Espraiada e ainda segundo 

entrevista de alguns moradores a mesma autora, os advogados que defendiam os interesses 

dos removidos eram comprados pela Prefeitura e pelas construtoras, assim como faziam 

com os líderes comunitários. Houveram casos em que moradores cometeram suicídio 

devido à pressão psicológica e alguns moradores relataram violência física em algumas 

remoções. A avenida foi inaugurada em janeiro de 1996, antes mesmo da remoção de 

algumas famílias, utilizando-se da mesma estratégia de “fato consumado”. 

Podemos observar como foram distintos os processos de remoção e de 

negociação nas Operações Urbanas da Faria Lima, de população classe média, e da Água 

Espraiada, de população pobre. Porém a Operação Urbana ficou paralisada por mais de 10 

anos e a Avenida Água Espraiada entrou apenas como obra de Lei de Melhoramento 

Viário. 

Quando foi retomada no começo do século XXI, houveram modificações e 

ampliação da área que receberia intervenções e uma nova “reurbanização”, dentre eles a 

área em estudo.  

 

 
Figura 13 – Espacialização dos investimentos públicos e privados nos setores da Operação Urbana Água Espraiada (Fonte: 

EMURB) 
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Os setores Americanópolis, Brooklin e Jabaquara tiveram algumas alterações em 

seus projetos devido à realização de obras para construção do monotrilho que ligará o 

Aeroporto de Congonhas até o Morumbi e também ao embargo judicial impedindo 

construção de túnel ou ligação viária até a Rodovia dos Imigrantes. Já o Setor Marginal 

Pinheiros sofreu alteração devido ao embargo das obras do empreendimento Parque 

Global
4
, que prometia adensar verticalmente o outro lado da Marginal Pinheiros e com a 

construção da Ponte Laguna, que criou um acesso direto ao Morumbi através do Parque 

Burle Marx.  

                                                           
4
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1504804-juiz-embarga-complexo-de-luxo-em-construcao-

na-marginal-pinheiros.shtml 
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4.1 Setor Chucri Zaidan: revitalização para quem? 
 

O Setor Chucri Zaidan corresponde a uma parte da Operação Urbana Água 

Espraiada, tem com âncora desse setor a extensão da Avenida Dr. Chucri Zaidan pelas ruas 

Engenheiro Mesquita Sampaio, José Guerra, Luiz Seraphico Junior e Laguna, alcançando a 

Avenida João Dias, além das pontes Laguna, de acesso ao Parque Burle Marx e bairro do 

Morumbi, e Itapaiúna, para deslocamento de quem vem dos bairros Vila Andrade e 

Morumbi, e um túnel embaixo da Rua José Guerra. 

 

Neste setor foram realizadas aproximadamente 300 desapropriações de imóveis
5
, 

sendo alguns galpões antigos, outros imóveis de comércios locais, moradias e locais de 

serviços para a população do bairro. Um dos que saíram foi o Sr. Miranda, dono de uma 

relojoaria na Rua José Vicente Cavalheiro, agora ele está na Rua da Paz, dividindo uma 

área comercial com o genro, o Sr. Edmilson, que tem uma bicicletaria. Em breve conversa 

com eles, relataram que todo o processo foi muito rápido e que o ponto comercial que o Sr. 

Miranda tinha mais de 20 anos no bairro desapareceu em questão de meses. 

                                                           
5
 Conforme relata Pedro Pereira Evangelista, diretor de desenvolvimento de projetos da SP Obras em entrevista 

ao portal Estadão - http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,prolongamento-de-3-6-km-da-chucri-
zaidan-vai-desapropriar-300-imoveis,821131 (Acesso em: 16/11/2016, às 21:44) 

Figura 14 - Plano Urbanístico do Setor Chucri Zaidan (Fonte: Gestão Urbana SP). 
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É neste contexto que Ferreira (2010) expõe a condição que o espaço da cidade 

de São Paulo direcionado: 

 

Em 2009, sempre sob a batuta de uma gestão conservadora e fortemente 

identificada com o mercado imobiliário, São Paulo parece ter atingido o auge do 

‘urbanismo de mercado’, servindo de modelo para todo o Brasil: adotou, em áreas 

chamadas de ‘intervenção urbana’, o mecanismo da ‘Concessão Urbanística’. Por 

meio deste, numa interpretação um tanto duvidosa juridicamente, a prefeitura 

dessa vez transferiu para o mercado imobiliário nada menos que a prerrogativa de 

desapropriar terrenos nas áreas em que queira investir, e o ‘direito’ para tal. 

(FERREIRA, 2010, p.200) 

 

Seguindo a Av. Dr. Chucri Zaidan até o seu fim original, a sua continuação 

“natural” seria a Rua Antônio de Oliveira, porém em sua extensão, esta rua se demonstra 

pacata e com ambiente de bairro. Muito diferente da Rua José Guerra, que após o 

cruzamento com a Rua Fernandes Moreira, ganha em sua ocupação prédios e condomínios 

empresariais que se estendem até a Praça Embaixador Cyro de Freitas, passando inclusive 

pelo cruzamento com a Rua Verbo Divino, que apresenta forte verticalização de edifícios 

empresarias e um denso polo de comércio e serviços para atender essa população. Para que 

o prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan fosse pela Rua José Guerra foram necessárias 

desapropriações entre as ruas Eng. Mesquita Sampaio e da Paz. Essas desapropriações 

poderiam ser evitadas se esse percurso fosse adotado sobre uma área que antes ocupava 

algumas indústrias que saíram do local, como a Monark e a Niágara, porém essas áreas já 

estavam divididas entre as construtoras como pode se observar na ilustração da revista 

Veja São Paulo (próxima página). 

Em entrevista com o Sr. Carlos Cabral, engenheiro e chefe de gabinete da 

Subprefeitura de Santo Amaro, perguntei a ele sobre o porquê do traçado do 

prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan não seguir o seu fluxo pela Rua Antônio de 

Oliveira e sim pela Rua José Guerra e se tinha influência dos conjuntos empresariais 

localizados nesta rua e na Rua Verbo Divino, sua resposta foi a seguinte: 
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“Olha, esse projeto não nos foi consultado, essa definição veio direto da SP Obras 

e da SP Urbanismo, essa resposta eu creio que você consegue com eles. Mas na 

minha opinião, creio que sim, é de interesse deles que tenha uma continuação de 

paisagem empresarial. Veja bem, da (Avenida) Faria Lima, Vila Olímpia, 

(Avenida Luís Carlos) Berrini, a (Avenida) Chucri Zaidan e até a (Rua) Verbo 

Divino, é uma extensão só de escritórios, além da proximidade do aeroporto (de 

Congonhas), que creio que foi o grande atrativo para ter todos esses escritórios. ” 

Figura 15 - Construtoras fatiam o espaço deixado pela indústria, através de transformações articuladas pelas 

relações público-privadas na produção do espaço - Fonte: Veja São Paulo (http://vejasp.abril.com.br/materia/novo-

centro-empresarial-se-forma-da-nova-berrini - Acesso em 16/11/2016, às 22:41). 
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O mapa da página anterior foi produzido através de estudos e materiais da 

EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. Foram utilizadas as 

ortofotos de 2008, o estudo “Região Metropolitana de São Paulo – Fragmentos do uso do 

solo urbano” e o estudo de Unidades de Informações Territorializadas (UIT). Através do 

cruzamento das três informações e utilizando as categorias utilizadas nos estudos, podemos 

comparar a evolução com o mapeamento de 1994. É notável a ampliação de usos mistos, 

não que em anos anteriores não houvessem, porém, utilizando somente imagens aéreas não 

é possível identificar sobrados, seus usos e se algum imóvel residencial foi adaptado para 

escritório, por exemplo. Podemos observar também a ampliação de comércio / serviços, 

com o destaque para o Market Place, espaço de compras em frente o Morumbi Shopping e 

os espaços antes industriais destinados a construção de edifícios empresariais de alto 

padrão. Os transportes também ganham novos modais como a Linha 9 da CPTM que tem 

duas estações na área em estudo (Morumbi e Granja Julieta) que atendem aos empregados 

da região, além do projeto de monotrilho que ligará o Estádio do Morumbi até o Aeroporto 

de Congonhas, contando com duas estações na área em estudo e outras próximas. Outro 

item que ganha maior notoriedade e expansão é o residencial vertical, que com inúmeros 

espaços de compras, lazer e transporte próximos tem grande procura e é motivo de desejo 

das grandes construtoras e incorporadoras. 

Em conversa com o Sr. Luís, de 54 anos, serralheiro que mora na região faz 15 

anos, ele diz que já teve de mudar de casa três vezes devido à elevação do aluguel na 

região desde que o projeto de extensão da Avenida Doutor Chucri Zaidan foi anunciado, 

atualmente ele mora em um imóvel na Rua Amaro Guerra, próximo ao cruzamento com a 

Rua Alexandre Dumas. Ele expõe um pouco de sua visão de morador sobre o que está 

acontecendo no bairro. 

 

“Agora não aparece mais tanta oferta, mas antes as construtoras batiam nas casas 

daqui e faziam ofertas altas, mas eles sabiam que iam lucrar, para eles não 

interessa nem a casa e sim o terreno. E os moradores mais antigos não queriam 

vender, eles trabalhavam na indústria que tinha ali pra baixo (aponta em direção a 

Marginal Pinheiros) e queriam manter o imóvel, os que não moram mais aqui 

alugaram para o comércio ou para pequenos escritórios. Isso também deixou o 

aluguel um pouco mais caro, daqui a pouco isso aqui vai ficar igual o Itaim, só 

prédio e escritórios. ” 
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Quando perguntei como era o bairro antes e o que ele espera do futuro do lugar 

ele diz: 

 

“Os moradores daqui nunca foram ricos, eles são mais idosos, o bairro é bom, tem 

um monte de árvores, é plano e tem tudo aqui que eles precisam, mas aqui nunca 

foi de ricos não. Mas nos últimos anos, principalmente nos... (faz uma pausa) 

cinco anos... por aí, tem ficado muito caro, principalmente quando começaram a 

construir aqueles prédios perto do shopping (aponta em direção ao Morumbi 

Shopping, deve se referir ao Rochaverá). E rapaz, depois desses prédios o trânsito 

piorou, imagina quantos carros não saem dali? Ainda mais com essa nova avenida 

(extensão da Av. Dr. Chucri Zaidan sobre a R. José Guerra), ali tão quebrando 

tudo não só pra avenida, mas pra ter novos prédios, tenho certeza, vão ocupar 

tudinho! ” 

 

A visão do Sr. Luís é acompanhada pelos informes publicitários dos 

empreendimentos de alto padrão que localizei dentro do perímetro do estudo e situados no 

Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Água Espraiada. Esses empreendimentos 

utilizam a operação urbana para promover seu produto, atrair compradores e como um 

aspecto positivo para quem deseja investir. 

Figura 16 - Empreendimento residencial dentro do perímetro em estudo, explorando a Operação Urbana e o prolongamento 

da Av. Chucri Zaidan para promoção do imóvel (Fonte: Construtora You) 
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Figura 17 – Empreendimento multifuncional que utiliza a Operação Urbana Água Espraiada para promover o imóvel e 

localização de outras infraestruturas da operação urbana para destacar onde está situado e os pontos positivos do entorno 

(Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias)  
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Figura 18 - Operação Urbana Água Espraiada novamente explorada para promover empreendimento localizado na área em 

estudo, destaque para a exploração da “mobilidade urbana” e “mobilidade humana”, associando com morar perto do trabalho 

e proximidade com novo polo comercial de alto padrão. (Fonte: CEGG Empreendimentos) 
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Figura 19 - Empreendimento que ocupará o espaço antes situado pela fábrica da Monark, utilizando em seu vídeo 

promocional o prolongamento da Av. Chucri Zaidan e dando ênfase ao novo polo comercial da cidade de São Paulo. (Fonte: 

Odebrecht Realizações Imobiliárias) 
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Esses empreendimentos reforçam a relação que as operações urbanas criam entre 

o público e o privado, em que utilizam da operação urbana para promover seu produto e 

associar sua imagem à “revitalização”, ou seja, que seu empreendimento é bem localizado, 

tem infraestrutura, fácil acesso e que a verticalização simboliza o moderno. Algumas fotos 

registradas durante levantamento de campo mostram como o prolongamento da Av. Dr. 

Chucri Zaidan está descaracterizando o bairro e abrindo espaço para o novo eixo viário e 

reservando suas margens para ocupação de novos empreendimentos. Outras fotos mostram 

como os imóveis tem uma nova função no espaço do fragmento e a mudança no padrão de 

uso.  
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Figura 20 - Imóveis que antes serviam como moradia, agora são utilizadas para comércio na Rua Alexandre Dumas (Autor: 

Silva, J. D.). 

 

 

Figura 21 - Antigos sobrados germinados, moradias características dos operários no período industrial (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

 

 



51 
 

 

Figura 22 - Open Mall Verbo Divino na Rua Verbo Divino antes era um estacionamento utilizado por funcionários do 

Colégio Pueri Domus e dos condomínios empresariais próximos, como o Reserva Granja Julieta (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 23 -  Reserva Granja Julieta, empreendimento para escritórios e empresas, localizado na Rua Verbo Divino. (Autor: 

Silva, J. D.). 
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Figura 24 -  Hotel Blue Tree Premium, hotel de alto padrão de grande procura por empresários de alto escalão e sede de 

alguns eventos (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

 

 

Figura 25 - Centro Empresarial Transatlântico, localizado junto ao Club Transatlântico, fundado por alemães e 

empresas do mesmo país, situado na Rua Verbo Divino (Autor: Silva, J. D.). 
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Figura 26 - A direita a farmacêutica Pfizer, que não sofreu remoção, apenas cedeu alguns metros do seu estacionamento para 

aumento da calçada da Rua José Guerra e a frente o cenário de demolição dos imóveis. (Autor: Silva, J. D.). 

No horizonte dessa imagem é possível ver os prédios em construção, próximo ao 

Morumbi Shopping em áreas onde antes eram predominantemente indústrias. 

 

Figura 27 – Logo da SP Obras em uma referência ao Monumento às Bandeiras e o logo do Consórcio Panamby, responsável 

pela execução das obras. (Autor: Silva, J. D.). 



54 
 

 

Figura 28 - Foto tirada em agosto de 2015 nota-se tapumes demarcando onde será demolido (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 29 - Mesmo local da foto acima, com imóveis já demolidos para ampliação e passagem do novo viário. (Autor: Silva, 

J. D.). 
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Figura 30 - Imóveis de uso misto, marcados para demolição, foto de 2015 (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 31 - Foto de 2016, demolição dos imóveis e passagem para a nova via aberto (Autor: Silva, J. D.). 
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Figura 32 - Trecho da Rua José Guerra entre as Ruas Eng. Mesquita Sampaio e da Paz, imóvel industrial verde desocupado, 

utilizado como estacionamento e para realizar alguns eventos, foto de 2015 (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 33 - Mesmo trecho mencionado acima, já em setembro de 2016, com a área antes industrial demolida, é notável 

também o desenvolvimento dos prédios empresariais no horizonte (Autor: Silva, J. D.). 
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Figura 34 - Trecho da Rua Eng. Mesquita Sampaio em foto retirada em agosto de 2015, imóveis de comércio e residência 

marcados com tapumes para serem demolidos (Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 35 - Mesmo local em setembro de 2016, com os sobrados demolidos e o imóvel de esquina também removido para o 

prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan (Autor: Silva, J. D.). 
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Figura 36 -  Foto retirada em 2015 mostra como está sendo ocupado terreno que antes funcionava a fábrica da Monark  

(Autor: Silva, J. D.). 

 

 

Figura 37 - Foto do mesmo local em 2016, mostra evolução dessas obras e horizonte verticalizado que se forma na região 

(Autor: Silva, J. D.). 
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Essas transformações implicam diretamente na relação da população com o 

espaço do bairro. Em entrevista com o Sr. Arthur e a Sra. Elaine, eles falaram da difícil 

sobrevivência em meio a essas mudanças e das diferenças com a época do auge da 

indústria, eles tinham um bar na Rua Eng. Mesquita Sampaio e moravam no sobrado do 

imóvel, essa entrevista foi realizada em agosto de 2015, quando retornei em setembro de 

2016 o local já estava coberto por tapumes e a casa sem qualquer vestígio de ocupação. 

 

“Ah garoto, agora tá com um movimento bom por causa dos trabalhadores dessas 

obras da avenida. Mas desde que a Niágara, a Monark, a Alfa (Laval) saíram 

nunca mais foi o mesmo, vai ter essas mudanças aí, novos prédios e um monte de 

gente, mas não será para mim, eles vão para os shoppings, não virão para o meu 

bar. Pessoal saía da fábrica e ficava aqui até tarde e tinha bastante movimento aqui 

na rua. Agora só vejo os carrão passando, não é mais a mesma coisa e eu não vou 

ficar pra ver essa mudança né? Infelizmente. ” 

 

Essa realização acontece como Lefebvre (1968) cita em O Direito à Cidade: “Os 

modelos elaborados só podem entrar para a prática apagando da existência social as 

próprias ruínas daquilo que foi a cidade. ”  

Ou seja, a memória do que foi o período industrial é apagado para que aconteça 

o surgimento de uma nova cidade, em que inclusive aqueles que ocupam o espaço são 

retirados para que dê lugar a novos agentes. Neste aspecto, Carlos (2004) descreve o que 

acontece nestes processos e que podemos constatar no Setor Chucri Zaidan. Além disso 

pode se notar para quem é essa reurbanização, de encontro com a fala do Sr. Arthur e da 

Sra. Elaine. 

 

“Por outro lado, essa ocupação, a partir das avenidas, vai desenvolvendo um 

entorno que vai ganhando uma característica homogênea, que se diferencia da 

antiga por uma ocupação de alto padrão, com empreendimentos multifuncionais 

apoiados, cada vez mais, numa tecnologia de última geração voltada para clientes 

diferenciados e concentrando o maior volume de investimento na construção civil, 

atraindo grandes e novos projetos. Mas, nesse processo, muitas casas vão sendo 

demolidas para dar lugar aos altos prédios de escritórios. Com isso, vai se 

reestruturando uma área que se verticaliza. 

Consolida-se assim, para uso empresarial-comercial, uma área na metrópole que 

aponta os limites e as possibilidades de superação das barreiras à acumulação 
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imposta pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, em sua necessidade 

renovada de produzir o espaço como condição e produto de sua realização. ” 

 

Assim como Pádua (2007), que interpreta essa relação dos moradores no 

processo de reurbanização, onde descreve como ocorre a segregação e essa relação 

conflituosa, que marca sua saída, a memória física de um lugar e a ligação afetiva com uma 

época: 

 

Dessa forma, verificamos que a inserção dos moradores no processo se realiza, 

crescentemente, como segregação, em um processo que é incorporado por eles de 

maneira conflituosa. Ao mesmo tempo em que representa o ‘progresso’ e a 

‘prosperidade’ (com novos elementos ‘modernos’ na paisagem do lugar, um novo 

público frequentador, um movimento diferente, percebido principalmente através 

do movimento dos carros), representa também a maneira invasiva e incompleta do 

moderno, pois, quando os novos elementos passam a fazer parte da paisagem, 

manifesta-se o quanto eles não fazem parte do universo de relações que existiam e 

existem ainda ali. (PÁDUA, 2007, p.133) 

 

Esse novo espaço construído é o que Carlos (2004) denomina como o “uma 

forma espacial nova, construída segundo a lógica da reprodução”, aliando as frações do 

capital, sob a chancela do Estado, que cria essas condições através das operações urbanas, 

em que a expansão do eixo empresarial-comercial fragmenta o espaço transformado. Ainda 

em Carlos (2004), a autora revela o que é a “metrópole como negócio” e que vai de 

encontro ao que acontece no fragmento em estudo com a extensão da Av. Dr. Chucri 

Zaidan: 

 

A ‘metrópole como negócio’ é, assim, um momento central da reprodução cuja 

lógica é questionada pelos movimentos contrários à realização das 

‘renovações/operações urbanas’ na metrópole, e nessa condição a mobilização dos 

negócios com o solo urbano redefine o conteúdo da urbanização. Na ‘cidade dos 

negócios’ os conflitos revelam a existência da propriedade privada que fragmenta 

a cidade e submete esses fragmentos à realização do capital, com a criação de 

lugares específicos de uso com atividades circunscritas e bem delimitadas. 

(CARLOS, 2004, p.36) 
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Este mapa foi produzido através de visitas de campo, realizadas em agosto e 

setembro de 2015 e setembro de 2016. Foram utilizadas também as imagens de satélite do 

Google Earth Pro e a base de usos do solo urbano do estudo “Região Metropolitana de São 

Paulo – Fragmentos do uso do solo urbano. Através do cruzamento das três informações, 

podemos comparar a evolução com o mapeamento de 2008 realizado pela EMPLASA e 

adaptado pelo autor. É possível notar a redução dos usos industriais no fragmento em 

estudo e o avanço de usos comerciais mistos com residenciais, principalmente na Rua 

Alexandre Dumas. Foram respeitadas as classificações da EMPLASA de terrenos 

destinados a construção de empresariais de alto padrão, ou seja, mantivemos a 

classificação adotada mesmo com os edifícios ainda em construção e não em 

funcionamento. É possível notar a área de imóveis demolidos na Rua José Guerra para 

avanço da Av. Dr. Chucri Zaidan, as demolições param justamente no prédio da 

farmacêutica Pfizer, onde a partir desse trecho passará um túnel até a Pça. Emb. Cyro de 

Freitas, preservando os prédios empresariais e não causando demolição. Diferente da área 

demolida, de residências antigas, comércio e serviços, como mecânica e borracharia. 
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5 Considerações Finais 

 

O propósito apresentado no nesta monografia visa apresentar as transformações 

sócio-espaciais na área em estudo, situada no bairro Chácara Santo Antonio, causadas pela 

extensão de um eixo viário, a Avenida Dr. Chucri Zaidan, que integrará dois polos 

empresariais e expandirá o corredor financeiro do eixo Faria Lima – Berrini.  

Historicamente foi apresentado como o rodoviarismo foi utilizado como âncora 

para promover imóveis e integrar eixos urbanos até então distantes e separados por áreas 

rurais ou de vegetação nativa. É o caso da integração entre o centro da cidade de São Paulo 

e do distrito de Santo Amaro através da atual Avenida Washington Luís e projeto 

rodoviarista que substitui os bondes, logo a construção dessa via foi a “âncora” para 

urbanização, como citado em Berardi (1969). 

O loteamento da Chácara Santo Antônio também foi um importante fator de 

adensamento de uma região até então rural e aproximação com a área mais urbanizada de 

Santo Amaro. A proximidade com o Rio Pinheiros e o Caminho para Itapecerica foram 

utilizados como atrativos pelos empreendedores dos lotes para atrair compradores. 

As atividades econômicas (extração de areia dos basqueiros) e de lazer com o 

Rio Pinheiros foram abruptamente interrompidas com a retificação deste rio pela 

Companhia Light (Seabra, 1987). Com essa retificação, os meandros e margens dos rios 

foram apropriados pela Light que por sua vez utilizava este espaço como meio de 

reprodução do capital através do lucro e valorização desses terrenos. Pudemos observar até 

aqui a importância histórica dos eixos viários e do rio para a formação do fragmento em 

estudo, que ganhou ainda mais significado após a construção do eixo viário Marginal do 

Rio Pinheiros. 

Mais tarde esses terrenos disponibilizados pela retificação do Rio Pinheiros 

foram ocupados por indústrias e representantes de comércio e serviços, em sua grande 

maioria. A industrialização deste espaço foi de extrema importância para urbanização e 

socialização no bairro Chácara Santo Antônio, socialização esta explicada por Santos 

(1994) e apresentada através dos mapas de evolução da ocupação do uso do solo urbano 

por décadas. 

Porém, devido à crise econômica, a industrialização tardia e avanço das 

telecomunicações, o espaço industrializado passa por um processo de desconcentração 

industrial, identificada por Lencioni (1994). O bairro perde o processo de produção 
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industrial, que vai para o interior do estado de São Paulo, mas a cidade mantém o 

administrativo dessas empresas, que ocupam escritórios em eixos viários importantes de 

São Paulo, como a Avenida Paulista.  

Para reestruturar e alterar esse local antes ocupado pela indústria, que está ocioso 

e sem qualquer meio produtivo, houveram intervenções do Estado para inserção de novos 

meios de reprodução de capital no espaço em questão, através das Operações Urbanas, 

principalmente a Operação Urbana Água Espraiada, que proporcionou uma alteração 

espacial mais ampla, envolvendo mais agentes do capital e maior área de transformação 

para construtoras. As adoções dessas práticas vieram com o prolongamento da Avenida Dr. 

Chucri Zaidan, utilizada nesse caso como âncora para atrair investidores e construtoras 

interessadas nas áreas do entorno (Carlos, 2004). A extensão dessa avenida tem como 

interesse a continuação da Av. Eng. Luis Carlos Berrini, área do primeiro setor executado 

da Operação Urbana Água Espraiada, e o processo de continuidade de construção de um 

setor empresarial cada vez mais moderno. Devido ao “sucesso” de ocupação e 

transformações da Operação Urbana Faria Lima (pioneira) e Operação Água Espraiada – 

Setor Berrini, criaram o Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Água Espraiada, para 

manter o padrão de ocupação iniciadas nestas duas Operações Urbanas.  

A projeção é de que a Av. Dr. Chucri Zaidan seja uma “Nova Berrini”, em que 

se especula como o novo polo de comércio e serviços da cidade. Essa prospecção como 

pode ser observado, é sustentada com forte apoio dos meios de comunicação, explorado 

por informes publicitários de empreendimentos e sustentado através de leis e intervenções 

pelo poder público. 

O prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan e ligação com a Rua José Guerra 

tem como razão integrar o setor de escritórios da Av. Eng Luis Carlos Berrini e Av. Dr. 

Chucri Zaidan com o setor de escritórios da Rua Verbo Divino, removendo imóveis e 

famílias identificadas com o bairro e sua memória industrial, mantendo assim a margem do 

Rio Pinheiros contínua de uma verticalização do terceiro setor. Entregando assim esse 

espaço da cidade de São Paulo como parte da “metrópole como negócio” (Carlos, 2004), 

em que a propriedade privada fragmenta e segrega, causando uma gentrificação da 

população e mudando profundamente as características do bairro. 

O estudo retrospectivo da Chácara Santo Antônio permitiu notar como 

historicamente os agentes de reprodução do capital privado estiveram na transformação 

dos espaços de seu interesse, desde o loteamento condicionado ao rodoviarismo, passando 
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pela retificação do Rio Pinheiros, até as transformações com a saída da indústria e 

ocupação desses espaços “abandonados” por novos meios de reprodução do capital. O 

poder público tem papel forte nas transformações sócio-espaciais, como pudemos observar 

nas leis que deram anuência para a retificação do Rio Pinheiros e nas Operações Urbanas 

sancionadas. 

Por fim, pode ser observado como essas transformações que expõem novas 

relações sociais, em que o espaço é menos ocupado por pessoas e sim por veículos que 

estão apenas em trânsito, trazem uma nova dinâmica e ritmo para o bairro, fazendo com 

que os moradores entrem em uma rotina que não estão acostumados ou saiam do bairro, 

pois o custo de vida está elevado demais, distante do que era quando ocupou inicialmente o 

local. Dando assim, lugar em definitivo aos interesses de reprodução do novo capital na 

metrópole.   
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