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Introdução 

O Redesenvolvimento aplicado aos brownfields significa desenvolver novamente o 

local em questão, uma vez que o conceito de brownfields implica no desenvolvimento prévio 

de uma atividade econômica sobre um determinado espaço físico (o declínio da atividade e 

conseqüente abandono – se não houver uma venda / aluguel imediato da área – resultará 

na formação de um brownfield). Num aspecto mais abrangente o redesenvolvimento é 

entendido como o melhoramento de uma área através da renovação de edifícios, fazendo 

um melhor uso do solo improdutivo e encorajando novos investimentos nestes locais. 

Urban Redevelopment é traduzido como Regeneração Urbana, sendo o conceito 

mais próximo de redesenvolvimento. Esta regeneração de cidades, bairros e áreas menores 

ocorre quando as antigas construções / edifícios são substituídos por outros mais modernos, 

seja por meio de demolições ou pelo reaproveitamento de algumas das antigas estruturas 

físicas do edifício: fundamentos, paredes, outras estruturas, etc. 

Segundo Sanchez (2001) todos os empreendimentos têm uma vida útil ou um ciclo 

de vida. Devido a razões econômicas, ambientais, de mercado, atraso tecnológico, e muitas 

outras, as indústrias fecham, as minas são abandonadas, os depósitos esgotam sua 

capacidade de estoque, muitas estações e trilhos ficam ociosos, os portos ficam pequenos 

demais para comportar grandes navios, as barragens são desativadas. Torna-se finita suas 

funções. 

Uma vez que se desativa um empreendimento é preciso ter em conta que 

fechamento de uma fábrica, ou o encerramento de qualquer uma das atividades acima, não 

é isenta de conseqüências, principalmente porque muitas atividades não têm um plano 

preventivo – um planejamento da desativação do empreendimento. 

O ideal, ainda muito longe da realidade, é que a desativação de empreendimentos 

seja feita calculando o ciclo de vida das atividades; mesmo que não se saiba quando será 

seu fim, é possível estimar a vida útil dos mesmos e antecipar a obsolescência. Quando 
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uma instalação não mais serve ao seu propósito original em termos funcionais, ela se torna 

obsoleta. Antecipar a chegada inevitável da obsolescência contribuirá para melhor avaliação 

e compreensão do estado físico de uma propriedade. 

Quando a reparação de danos ambientais incrementou o cálculo do valor de uma 

empresa a ser vendida, o conceito de passivo ambiental ganhou notoriedade. Ele é definido 

como: 

“o acúmulo de danos ambientais que devem ser reparados a fim de 

que seja mantida a qualidade ambiental de um determinado local... o 

termo passivo ambiental é empregado com freqüência no sentido 

monetário, para conotar o acúmulo de danos infligidos ao meio 

natural por uma determinada atividade ou pelo conjunto de ações 

humanas, danos esses que muitas vezes não podem ser avaliados 

economicamente. Representa, num sentido figurado, uma ‘dívida’ 

para com as gerações futuras” (SANCHEZ: 2001:18,19) 

 Além do problema ambiental herdado, existe um passivo financeiro (SANCHEZ 

2001:94) que não pode ser descartado: salários, direitos trabalhistas, dívidas junto a 

credores, etc. Dentro desse mesmo raciocínio, podemos dizer que existe um passivo social 

– o desemprego, doenças respiratórias por poluição do ar, enfermidades pela presença de 

poluentes na água e solo, atividades com alto índice de acidentes de trabalho e outros. 

Finalmente, temos também um passivo espacial – as áreas abandonadas que se 

degradam no decorrer dos anos – os brownfields. 

A metrópole paulistana guarda uma herança de seu passado industrial: inúmeros 

galpões e edifícios industriais desativados e abandonados. A partir da década de 70 

intensificou-se o processo de desconcentração industrial onde muitas unidades produtivas 

migraram, relocalizando-se no interior paulista e outros estados, deixando na metrópole 

estruturas ociosas que merecem um tratamento e reutilização. 

A Zona Leste de São Paulo conta com aproximadamente 4.500 galpões industriais 

desocupados na área que abrange os bairros Brás, Belém e Mooca. Estes são espaços 

potenciais e a sua reconversão traria muito mais benefícios do que largá-los abandonados. 

O redesenvolvimento de áreas industriais abandonadas e contaminadas vem sendo 

uma ação prioritária por parte do governo federal, estadual, municipal e de algumas 

comunidades norte-americanas. Nos Estados Unidos estas antigas instalações industriais 

abandonadas são conhecidas como brownfields, e existem em grande número, tomando 

bairros ou cidades inteiras, principalmente no nordeste e centro oeste americano, onde a 

indústria estava localizada. 
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Muitos brownfields foram redesenvolvidos nos EUA e em São Paulo podemos 

comprovar o mesmo: a antiga fábrica de brinquedos Estrela é, atualmente, a Faculdade 

Cantareira, as dependências da antiga indústria têxtil Alpargatas abrigam a Universidade 

Anhembi Morumbi, o antigo Lanifício Santista é hoje o Sesc Belenzinho, entre outros exemplos. 

Esta pesquisa objetiva conhecer os novos usos dos antigos brownfields em São Paulo. 

Concentração e Desconcentração Industrial em São Paulo 

Em São Paulo a indústria desenvolveu-se inicialmente no centro e no bairro do Brás, 

no começo do século XX, espalhando-se antes dos anos de 1930 para os bairros da Mooca 

e Barra Funda, ao longo dos eixos ferroviários para mais tarde avançar em outras direções. 

O ano de 1867 destaca-se inicialmente, devido a inauguração da Inglesa – a Estrada 

de Ferro Santos-Jundiaí, também conhecida como São Paulo Railway (SPR). A ela coube 

inicialmente a tarefa de abertura de novas áreas de cultivo de café. 

O sucesso econômico da inglesa, foi um fator decisivo para investimentos na 

indústria ferroviária, depois dela, outras companhias nacionais nasceram para desbravar 

novas zonas. A cidade de São Paulo torna-se, então, local de residência dos ‘barões de 

café’, conferindo uma ‘íntima relação entre atividades urbanas, fazendeiros e ferrovia’ 

(TEIXEIRA, 2000: 18-19) 

A porção à leste do rio Tamanduateí era até então ocupada por chácaras. As poucas 

áreas arruadas situam-se justamente nas imediações da Parada do Brás, que data também 

de 1867, ao que “parece legítimo ver nela um ponto a partir do qual a urbanização avançou 

para leste” (ANDRADE, 1971:33). 

A estação da Moóca foi inaugurada mais tarde, em 1898. As mudanças trazidas pela 

ferrovia alteraram em grande medida a configuração espacial: os bairros além-Tamanduateí 

foram pouco tempo depois incorporados à cidade de São Paulo e especializaram-se no uso 

do solo industrial, o domínio das chácaras foi se transformando em bairro operário. 

A implantação das ferrovias nas várzeas e terraços fluviais acompanhou os rios Tietê 

(Central do Brasil) e Tamanduateí (Santos-Jundiaí). Segundo Laurentino (2002:24) na época 

inicial da industrialização há uma preferência pela instalação de fábricas ao longo da E.F. 

Santos-Jundiaí, pois “esta ferrovia estabelecia conexões extra-regionais mais interessantes 

às unidades fabris”, uma vez que o escoamento da produção se dava no porto de Santos. 

A ferrovia teve um papel fundamental, segundo Langenbuch (1971: 80), pois ela “já 

mostrava a tendência de atrair as indústrias às suas margens, tendência esta que se 

consolidaria, e que se revelaria da máxima importância para posterior estruturação do 

grande organismo urbano”. Segundo Laurentino (2002:25) o autor citado acima em um de 
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seus trabalhos denomina estas áreas de “Faixa Industrial de Beira-Linha”, onde se 

misturavam casas e vilas operárias às fábricas. 

Nos trilhos da Inglesa, da Sorocabana e da Central do Brasil foram construídas as 

estações, oficinas e grandes armazéns para a carga e descarga de mercadorias. 

Concomitante a estes acontecimentos, o crescimento populacional da província 

avança, e como resultado surgem as matizes do processo de urbanização: criação de novos 

bairros, aumento do número de atividades artesanais, em alguns casos industriais, aumento 

do número de prédios, melhoria nos serviços de transporte (das tropas de burros aos 

bondes), esgoto (retificação e canalização dos rios), e iluminação (a gás e depois elétrica). 

Um fator decisivo na formação e consolidação dos bairros além-Tamanduateí como 

industriais e operários foi, sem dúvida, a imigração, iniciada em 1886/87, tanto espontânea 

como subsidiada, sobretudo de italianos. A mão-de-obra imigrante foi em absorvida 

primeiramente no campo (lavoura cafeeira e algodoeira) e depois, também na cidade 

(atividades comerciais e industriais). 

O sistema de imigração criado pela Sociedade Promotora era composto de 

comissariados, agentes de imigração, companhias de navegação e uma infra-estrutura para 

receber os imigrantes: a Hospedaria de Imigrantes do Brás3. 

Conforme Mattos (1958:12-13) entre os imigrantes existiam vários artífices (ferreiros, 

sapateiros, funileiros, etc.) sendo que, certas atividades industriais (gráficas, óptica, 

construção civil) foram introduzidas por meio dos estrangeiros. Segundo o autor, em 1901 a 

indústria artesanal estava bem difundida na cidade de São Paulo, havia 108 fábricas, a 

maioria pertencentes a italianos, alemães, etc. 

A parte leste da cidade contrastava com o centro e a parte oeste, devido “suas 

fábricas, suas ruas sujas, seus esgotos lodosos”, era o Brás, bairro industrial onde os 

italianos eram maioria, devido a ‘função aglutinadora’ da Hospedaria de Imigrantes. 

Em 1890 os processos de especialização e segregação espacial estavam 

delineados. Os cortiços, em seus registros mais antigos, localizavam-se no Gasômetro, 

Brás, Pari e Mooca (ANDRADE; 2991:84-87). A busca pela proximidade casa-trabalho fez 

com que muitos operários morassem nas baixadas inundáveis e insalubre onde os terrenos 

eram mais baratos, ele só eram valorizados conforme se afastavam dos rios e várzeas. 

                                                 
3 A Hospedaria foi construída entre os anos 1886 e 1888 para substituir a antiga e pequena 
hospedaria do Bom Retiro (CARNIER JÚNIOR, 2000:21-27) A Hospedaria foi posteriormente 
reconvertida em museu. 
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As indústrias que prevaleciam eram têxteis e produtos alimentares, sendo que o 

primeiro grupo é considerado como pioneiro no parque industrial. Rolnik (1999;79) aponta 

que “tanto no censo de 1907 como no de 1920, aparece claramente que o único ramo 

realmente fabril, possuindo maior grau de mecanização, de concentração de operários e 

utilização de energia elétrica, era o setor têxtil”. A concentração de tecelagens se deu 

inicialmente no Brás e Moóca, porém, as fábricas não adquiriram grande densidade; além 

disso, o setor demitia em massa quando ocorria superprodução. 

Entre as indústrias têxteis, na Moóca estavam: o Cotonifício Crespi (pioneiro em 

1897), a tecidos Labor, Santa Celina, Tecelagem Três Irmãos Andrauss, Fiação e 

Tecelagem Aramina. No Belém a tecelagem Santista, Belenzinho (Matarazzo), Lanifício 

Inglês, Fileppo, Gasparian, Varan e Maria Zélia eram as principais. No Brás as tecelagens 

Sant’Anna e Mariângela destacavam-se junto com as indústrias Alpargatas e a Tecelagem 

Ítalo-Brasileira de Sedas. Entre as fábricas de teares, destacamos no Brás a Irmãos Ribeiro 

e Paulo Andrighetti & Irmãos, e uma fábrica de equipamentos para tecelagem, a Irmãos 

Coltro, estas últimas criadas na década de 1920. 

A diversificação de estabelecimentos fabris se deu com a instalação de metalúrgicas, 

fábricas de calçados, produtos alimentares e bebidas. Não podemos esquecer que em 

muitos casos, o espaço doméstico era também local de produção: 

“nos fundos de quintal, em estalagens ou em algum cômodo da casa de seu 

proprietário, funcionavam vidraçarias, marcenarias, ateliês de pintura e de 

costura, ourivesarias, alfaiatarias; havia mestres de caligrafia, gravatarias, 

sapatarias, fazedores de luvas, de chapéus, selarias, confeccionadores de 

arreios, de laços e artigos de couro para montaria...Na maior parte dos 

casos eram negócios tocados pelo próprio dono, auxiliado pelo grupo 

familiar, e muitas vezes conterrâneos, que trabalhavam em troca do 

aprendizado da profissão, de alojamento e de comida. A existência desse 

tipo de empreendimento familiar... em momentos de expansão chegava a 

empregar até trinta trabalhadores” (ROLNIK; 1999:79-80). 

  No ramo alimentício destacavam-se os moinhos (Moinho Santista, Moinho 

Matarazzo, Grandes Moinhos Gamba), açúcar (Companhia União dos Refinadores – 1886 

na Mooca), biscoitos (Duchen e Rauchi, ambas na Moóca). 

No setor de bebidas, algumas grandes cervejarias foram pioneiras: a Bavária (inaugurada 

em 1890 e que seria mais tarde comprada pela Antárctica) e Companhia Antarctica Paulista 

na Mooca, a Fábrica de Cervejas Guanabara, fundada em 1886, atual Brahma, instalada na 

Vila Mariana, e mais tarde a filial da Antarctica na Água Branca (1912). 
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As vidrarias foram as primeiras fábricas instaladas no Belém, chamadas de 

‘cristalerias’ elas chegaram por volta de 1910, entre elas a Germânia (a mais antiga, 

localizada na Rua Martin Afonso), Progresso, Scarone, Venturelli, Multividros, Barone e a 

Lusitânia (PENTEADO, 1962: 63-64). 

No ramo de fundição e fabrico de maquinas encontrava-se a Cia. Mecânica 

Importadora (Brás/Pari). A indústria de calçados tinha na região duas grandes fábricas de 

origem inglesa: a Clark na Mooca e a Alpargatas no Brás, ambas se localizavam na faixa 

por onde passava a ferrovia. 

De acordo com Andrade (1991:123), no centro das aglomerações urbanas 

localizavam-se as indústrias de chapéus, roupas, calçados, artes gráficas, produtos 

alimentares, enquanto que junto às estradas de ferro Inglesa e Sorocabana foram 

estabelecidas aquelas com maior concentração de operários, como as têxteis, metalúrgica, 

fundições, serralheria, cerveja, e vários depósitos e armazéns. 

Ainda, segundo a autora, os bairros do Brás, Belém e Mooca concentravam o maior 

número de estabelecimentos fabris, nestes trabalhavam cerca de 2.500 operários, metade 

deles dedicando-se as tecelagens. Já as fábricas do Bom Retiro, Barra Funda e Água 

Branca, também servidas pela ferrovia, empregavam 2.000 trabalhadores; o total computado 

para a capital paulista era de 8.000 operários (dados para a década de 1910). 

Segundo Dean (1976:114-119) de 1900 a 1920 o parque industrial paulistano 

expandiu-se rapidamente. Um dos estímulos para isso foi a Primeira Guerra Mundial, onde 

“aumentou consideravelmente a procura de artigos manufaturados nacionais”, de tal forma 

que era “quase impossível satisfazer a esta procura”. Dos anos 20 aos 40, o número de 

operários aumentou, crescendo rápido no período da depressão. Nos anos entre 1940 e 

1950 os bairros do Brás e Moóca perderam população, denotando o início de um 

esvaziamento. 

Os anos compreendidos entre 1880 a 1920 representam o período em que houve 

maior número de instalações de fábricas na região de estudo, e entorno. Posteriormente, 

todas estas indústrias citadas foram fechadas, em decorrência de compra por outras 

empresas, estabelecimentos em expansão (transferências), fábricas obsoletas 

(principalmente as tecelagens nascidas no início do século passado) etc. Entretanto, os 

proprietários dos terrenos das mesmas buscavam “a possibilidade de extrair o máximo de 

renda dos antigos imóveis industriais, alugando-os, vendendo-os ou reservando-os em vista 

de projetos futuros” (ANDRADE 1991:205). 
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Na nossa área de estudo (Brás, Moóca e Belém), foi possível em trabalho de campo 

retomar alguns destes estabelecimentos. Muitos deles foram encerrados, alguns foram 

reconvertidos e outros demolidos. 

A Desconcentração Industrial originando brownfields 

O esvaziamento da função industrial em São Paulo ocorreu a partir da década de 

1950, intensificando-se na década de 1970, sendo acompanhados por importantes 

transformações: as ferrovias foram substituídas pelas rodovias, e as grandes e médias 

unidades produtivas, geralmente poluentes, deram lugar a indústrias menores, mais limpas. 

Noutros casos houve a transferência seguida do fechamento, a reconversão para usos, a 

especulação ou o abandono. A saída das fábricas, devido a razões, sobretudo, ambientais, 

fiscais e financeiras levou ao surgimento de inúmero brownfields. 

O movimento de crescimento urbano em São Paulo foi acompanhado de um 

incremento e diversificação da atividade industrial. A mancha urbana expandiu-se de tal 

forma que o Brás, a Móoca eram considerados bairros centrais, e o Belém deixara de ser 

subúrbio: novos bairros surgiram mais a leste, como também a oeste. 

A década de 1950 é um divisor, nela inicia-se um processo de expansão e 

concentração de capital industrial que será caracterizado pela industrialização ‘pesada’, 

concentrada nos ramos mais inovadores (ex: químico, metal-mecânico). Entre as décadas 

de 1950 e 1970, São Paulo passa de maior centro industrial da América Latina para maior 

metrópole nacional; esta transformação urbana não ocorre de forma planejada, ela é 

considerada caótica (SALES; 1999:118-119).   

O incremento populacional neste período decorre tanto do crescimento vegetativo 

como do constante fluxo migratório – com uma diferenciação deste grupo: cessam as 

migrações externas e iniciam-se as migrações internas, sobretudo dos estados nordestinos 

e de Minas Gerais. 

Uma das mudanças mais significativas é a mudança do eixo de industrialização. 

Com a construção das rodovias impor-se-á uma nova lógica de localização industrial. 

De acordo com Langenbuch (1971:152-160) durante o período de 1915 a 1940 

desenvolve-se o automobilismo. O aumento do número de automóveis leva à construção de 

diversas estradas (de “sobremodo durante a década de 1920”). As estradas extra-regionais 

mais importantes irradiavam de São Paulo. O autor ressalta que as estradas estaduais de 

São Paulo “se notabilizaram por serem as melhores do Brasil naquela época”, e as rodovias 

(estaduais e municipais) radiais a partir de São Paulo “constituíam eixos viários 

potencialmente colocados à disposição de cidade que tanto crescia”. Elas cortavam grandes 

extensões, inclusive os arredores afastados da ferrovia, formando uma infra-estrutura de 
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transporte e ‘pontos de polarização’ que, ao lado das ferrovias comandaria o processo de 

metropolização de São Paulo. 

A compactação da área edificada, a verticalização do Centro e bairros próximos, a 

ocupação efetiva em bairros mais distantes levando ao desaparecimento dos terrenos 

baldios, são alguns dos fatores que contribuirão para a expansão da cidade. 

Na E.F. Santos-Jundiaí intensifica-se a industrialização do ABC paulista com a 

implantação de fábricas em ‘trechos lindeiros da ferrovia’, o que não acontece no sentido 

oposto da linha: entre a Lapa e imediações de Jundiaí “a ferrovia praticamente não atraiu 

novas indústrias” (LANGENBUCH, 1971:182). 

Segundo Rolnik (2001: 42-43) no fim da década de 1030 começa a ocorrer a 

substituição do transporte sobre trilhos (trens, bondes) pelo transporte sobre rodas (ônibus, 

carros). 

Durante a década de 1940 “o surto rodoviarista4 mudou a geografia das zonas de 

expansão da cidade”: 

Outros estímulos à transferência de indústrias da região central de São Paulo (seja 

para o ABC, para o interior paulista ou outros estados) são apontados por Sales (1999: 119): 

altos preços dos terrenos frente à necessidade de expansão das plantas, restrições de 

ordem ambiental, procura de distanciamento dos pólos de grande atividade sindical, e as 

próprias inovações do processo produtivo que conduzem à reestruturação industrial. 

Toda esta conjuntura atingiu seriamente as indústrias a partir da década de 1950, 

intensificando-se na década de 70 com o processo de “interiorização da economia apoiado 

nas políticas governamentais de descentralização, promovendo uma retração de novos 

investimentos industriais na metrópole” (FERREIRA; 2002: 67). 

A saída de muitas fábricas ainda acontece atualmente, mas num ritmo bem mais 

lento. As razões do êxodo nas décadas passadas e atualmente, podem ser comparadas. 

Elas são, sobretudo, ambientais, fiscais e financeiras: 

Tabela: Principais fatores da migração das indústrias 

Ontem Atualmente 
1. Exigências rigorosas de controle 
ambiental por parte dos órgãos públicos, 
que requerem altos investimentos para a 
atualização e manutenção das unidades 

Fatores ambientais continuam sendo uma 
motivação para a migração das indústrias 

                                                 
4 Pavimentação da via Dutra (ligando SP-RJ), implantação da via Anchieta (SP-Santos), via 
Anhanguera (SP - interior) e Imigrantes (SP – Porto de Santos via Diadema e São Bernardo do 
Campo).  
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onde estavam instaladas. 
2. Incentivos fiscais proporcionados pelas 
Prefeituras das cidades para onde ocorre 
a migração. Tais incentivos têm o intuito 
de atrair as indústrias, diminuindo assim 
o nível de desemprego e patrocinando o 
respectivo crescimento econômico 
municipal. 

Atualmente os incentivos são bem 
menores do que há algum tempo atrás. 
Por exemplo, hoje em dia dificilmente as 
prefeituras doam terrenos para a 
construção de novas indústrias. 

3. Dificuldade de acesso aos galpões 
situados na Capital, devido ao trânsito 
pesado nas marginais. 

O trânsito vem se tornando, cada vez 
mais, um fator determinante na tomada 
de decisão quanto à relocalização das 
empresas do setor industrial. 

4. Preços mais baixos pagos pelos 
terrenos onde serão instaladas os futuros 
galpões. 

Fator permanece. 

5. Salários mais baixos a serem pagos à 
mão-de-obra local. 

Atualmente entre 60% e 70% dos 
funcionários da empresa mudam junto 
com a fábrica. Verifica-se esta tendência, 
principalmente, em se tratando de 
indústrias ligadas à área de tecnologia. 

6. Menor pressão sindical, fora do eixo da 
região metropolitana de São Paulo. 

Fator permanece. 

7. Valorização dos terrenos onde antes 
estavam instalados os galpões industriais 
na Capital. 

Fator permanece e se intensifica. 

 DATABOLSA – Publicação eletrônica da Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo – 

julho/2001 

O processo de desconcentração industrial comandou na capital o maior êxodo 

industrial experimentado no país. A este processo somam-se o fator concorrencial, típico 

das sociedades capitalistas, além das sucessivas transferências, o que denota a importância 

do fator da valorização imobiliária. Em alguns casos, as indústrias em contínuo crescimento 

ampliavam-se, espalhando filiais pelo interior paulista e outros estados. Outros fatores que 

devem ser considerados são: a obsolescência dos equipamentos e a dificuldade de 

reestruturar a fábrica nos ‘moldes’ exigidos pelo atual período técnico: a especialização 

flexível. 

O esvaziamento da função industrial nos bairros mais centrais e a tendência de migração 

para a periferia ocorreram com as transformações viárias: as ferrovias foram substituídas 

pelas rodovias, como já foi mencionado. As grandes e médias unidades produtivas, 

geralmente poluentes, deram lugar a indústrias menores, mais limpas, noutros casos houve 

a transferência seguida do fechamento, a reconversão para usos, a especulação ou o 

abandono. 
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Na Zona Leste um fator é desfavorável para a reconversão dos galpões 

abandonados: a lei de zoneamento5. Segundo a FIESP/CIESP (2002: 8,9) as empresas 

instaladas antes de 1972 tem ‘direito adquirido’ de permanência nos locais onde atualmente 

o uso industrial é proibido. Sendo assim, temos muitos galpões nas imediações da Rua da 

Moóca (Zona 2 e 3) cujos proprietários não podem alugar nem vender para outras 

indústrias. No caso dos armazéns da Rua Borges de Figueiredo (Zona 6), que abriga o 

Moinho Eventos e o Açúcar União é permitida a instalação de indústrias, entretanto, o “alto 

custo exigido pelos órgãos municipais e estaduais para que uma empresa ocupe um galpão 

vazio, aliado ao curto prazo para a regularização das normas ambientais, acaba tornando o 

negócio inviável para o investidor”. 

A população dos bairros decresceu de modo geral, comprovando uma tendência de 

esvaziamento das áreas centrais das grandes cidades. Um dos principais fatores que 

explicam este processo é a deterioração da qualidade de vida dos distritos que compõem os 

bairros, afastando as parcelas da população com maior renda, para locais bem servidos de 

infra-estruturas de serviços, comércios e lazer. 

As mudanças decorrentes da desconcentração industrial transformaram 

espacialmente os bairros estudados. É possível distinguir, andando pelas ruas do Brás, 

Belém e Moóca as novas estruturas das antigas. Convivem juntas, velhas e novas formas, 

porém a ruptura deixa marcas nas paisagens. 

O processo de transformação que vem ocorrendo na Zona Leste Paulistana é lento, 

ainda figura o abandono dos galpões, fábricas e armazéns ao longo da ferrovia. Entretanto, 

algumas características mudaram, o antigo papel da região como industrial não pode ser 

aplicado de maneira geral. 

Segundo Rolnik6 a reutilização de áreas industriais tem sido feita de forma caótica, o 

que representaria no futuro uma grande perda, uma vez que os galpões são grandes e bem 

localizados e não há um plano unificado para reocupar os terrenos. 

O que vem acontecendo é uma pressão imobiliária para a verticalização das áreas 

industriais. Em locais onde os terrenos têm boa localização, como no bairro Tatuapé, as 

empreendedoras vem lançando projetos, a exemplo do conjunto de dez prédios, que serão 

construídos no terreno da antiga fábrica de louças e metais Celite. 

                                                 
5 A Lei Municipal de Zoneamento nº7805/72 defini para a região ao longo do Tamanduateí 6 zonas 
com categorias de uso: Z2 e Z3 (uso predominantemente residencial), Z4 e Z5 (usos mistos), Z6 
(zona predominantemente industrial) e Z8 (uso especial e corredores).  
6 Em reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 30/08/2001, intitulada “Imobiliárias 
querem espaço para verticalização – mas urbanistas defendem novas ocupações de áreas térreas”.   
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Em outros bairros os galpões apresentam-se ociosos ou com usos marginais. Na 

Mooca alguns edifícios vêm sendo usados como estacionamento (exemplo: térreo da 

Tecelagem Crespi), viraram sede dos catadores de lixo e recicladores, o ‘Galpão da Mooca’, 

como é conhecido, abriga festas noturnas, outros galpões acabaram virando cortiços - 

destino considerado ‘comum’ no estado do Rio de Janeiro7. 

Exemplos de Brownfields Subutilizados 

* Companhia Antarctica Paulista - fundada pelo casal Antônio e Helena Zerrener em 1888 

na Mooca, à Avenida Bavária (atual Avenida Presidente Wilson), ocupando um terreno de 

73.470 m², sendo cortada por um ramal da SP Railway (de frente para a atual estação 

Mooca). No decorrer dos anos ela manteve sua fachada original e sua chaminé ainda é 

ponto de referencia. Em 1904 a Antarctica comprou a cervejaria Bavária, na época sua 

maior concorrente. A Fábrica de Cerveja Bavária foi fundada na Mooca em 1890 também as 

margens da SP Railway. 

Atualmente, conforme Souza (2002:94), a fábrica se encontra praticamente desativada e 

desocupada, “causando um enorme vazio funcional, não apenas na área industrial – seus 

galpões – mas em todo entorno que, durante várias décadas, teve sua vida urbana 

vinculada á da fábrica”. O autor avalia que quando uma indústria deste porte abandona seu 

sítio original o ‘estrago’ causado na área é ‘gigantesco’.   

O único movimento que pode ser notado intra-muros são alguns poucos espaços usados 

para depósito e distribuição. O caso da Antártica na Moóca é um dos exemplos de maior 

‘desperdício espacial’. 

* Cotonifício Crespi – fundado pelo italiano Rodolfo Crespi, localizado junto ao ramal do 

Hipódromo da SP Railway. Em 1897 começou a construção do Cotonifício na Moóca, o 

prédio ocupa um quarteirão (cerca de 24.000m²) entre a Rua dos Trilhos, Javari, e Taquari, 

onde se distribuíam os processos de fiação, tecelagem, malharia, etc. 

O imóvel sofreu ampliações, sendo a mais significativa o edifício anexo de quatro andares e 

duas imponentes torres, construído em estrutura metálica e tijolos cerâmicos. O complexo 

(cotonifício/tecelagem) ocupa uma área de 50.000 m². 

Durante a Revolução de 1924 o prédio chegou a ser bombardeado, pois tinha uma posição 

estratégica: do alto de suas torres pode-se avistar o centro da cidade. O fato de ter sido 

‘alvo de guerra’ aumenta o valor histórico do edifício. 

                                                 
7 De acordo com o jornal O Globo, de 13/10/2002, há muitos galpões industriais abandonados ao 
longo da Avenida Brasil, pelos menos 15 destes foram ocupados e servem de moradia a centenas de 
famílias que não podiam mais pagar o aluguel nas favelas e temiam a violência.   
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O Cotonifício Crespi foi durante a primeira metade do século XX uma das maiores fábricas 

de tecido do Brasil8. Funcionou durante 66 anos (1897-1963), e ao fechar seu maquinário foi 

vendido para saldar dívidas da empresa. 

O prédio foi posteriormente alugado recebendo vários usos: industriais, empresa de 

prestação de serviço e até uma instituição de ensino superior (ANDRADE 1991:190). 

Atualmente, o prédio tem como locatário o Grupo Pão de Açúcar, que intentava demolir a 

área construída e nela fazer um hipermercado, alegando o abandono do prédio há mais de 

trinta anos, correndo inclusive risco de desabamento. 

O imóvel, contudo, está listado no Plano Diretor Regional (subprefeitura da Moóca) para ser 

tombado, estando, portanto, proibida a sua demolição. 

Estando atualmente parcialmente ocupado (no térreo à Rua Taquari funciona um 

estacionamento), o restante se encontra abandonado, demonstrando mais um exemplo de 

desperdício espacial. 

* Moinho Matarazzo - A 15 de Março de 1900 foi inaugurado o Moinho Matarazzo, o 

primeiro moinho de trigo do Brasil. Localizada na Rua Monsenhor Andrade, junto a linha da 

SP Railway (possibilitando carga e descarga no interior da fábrica) no Brás, esta foi primeira 

fábrica de Francisco Matarazzo. Anexo ao Moinho fabricava-se massas alimentícias, o 

Pastifício do Brás (1838) que produzia a marca Petybon. O projeto do moinho foi feito pela 

casa Henry Simon Ltd de Manchester. 

O edifício principal do moinho tinha quatro andares, 20 mil m² e empregava cerca de 500 

operários para produzir diariamente seis mil sacos de farelo e farinha. A partir daí foi se 

formando o que viria ser umas duas décadas depois o maior império industrial da América 

Latina. 

Uma pequena parte do prédio (na esquina da Rua Monsenhor Andrade) esta sendo 

atualmente ocupado pelo restaurante Santa Rosa do Brás. O exterior de todo o prédio é 

tombado, assim, o projeto preservou todas as linhas originais do edifício, inclusive 

internamente, atestando um mínimo de interferência necessária para o uso atual. 

 

Exemplos de Brownfields Reconvertidos 

* Tecelagem Mariângela - foi desmembrada do Moinho Matarazzo, seu projeto foi 

concebido na Inglaterra e sua construção iniciou-se em 1903. Fundada em 1904, a 

                                                 
8 Em 1928 o Cotonifício Crespi disputava com a Votorantim de Sorocaba o posto de maior fábrica de 
tecidos de algodão do Estado de São Paulo (ANDRADE, 1991:189). 
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Mariângela produzia sacos destinados ao enfardamento da farinha preparada no moinho. 

Anexa a ela funcionava a ‘Oficina Central’ da empresa (transferida em 1927 para a Água 

Branca). 

A Tecelagem de algodão Mariângela, foi a primeira empresa do grupo no setor têxtil, e dela 

posteriormente nasceriam a Tecelagem do Belenzinho, que foi inaugurada em 1911. Neste 

mesmo ano Francisco Matarazzo decide reunir todas suas fábricas em uma só empresa, 

criando a S/A Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. 

Os edifícios das duas primeiras fábricas (o Moinho e a Tecelagem) são exemplos de 

preservação da memória arquitetônica industrial devida a reconversão dos edifícios para 

novos usos: parte do Moinho Matarazzo é atualmente um restaurante, e a Tecelagem 

Mariângela, foi transformada no Center Brás – salas comerciais, lojas e depósitos, além de 

contar com restaurante, correio, papelaria, agencia bancária e estacionamento. Foi mantida 

intacta a fachada externa, e o seu interior, pouco remodelado, segue o mesmo padrão. 

* Cia. Mecânica Importadora - localizada na Rua Monsenhor Andrade no Brás/Pari, servida 

por um ramal da SP Railway, pertencia a Alexandre Siciliano. Tratava-se de oficinas que 

executavam artigos com acabamentos finos (ex: candelabros dos jardins do Teatro 

Municipal), máquinas para o Moinho Matarazzo, além ferramentas e suprimentos para 

indústrias. O prédio é atualmente usado por uma igreja e abrigo para pessoas carentes. 

* Fábrica Sant’Anna - (depois denominada de Cia. Nacional de Tecidos de Juta, fábrica 

Santana), fundada em 1880 na antiga chácara Menezes, a primeira a fabricar tecidos de 

aniagens em São Paulo, ocupando uma área de 12.000m² instalada no Brás, entre a SP 

Railway e o Largo da Concórdia; pertencia a Antonio Álvares Penteado. É comprada em 

1908 por Jorge Street (dono da Fábrica Maria Zélia no Belenzinho). Atualmente suas 

instalações servem à fábrica de aveia Ferla. 

* Fábrica Clark Calçados - instalada em 1904 no bairro da Móoca, foi a mais moderna do 

Brasil, com aproximadamente 200 máquinas e uma produção de 20.000 pares de calçados 

por mês. O mercado para a Clark já existia porque até então 10 lojas cobriam todas as 

principais cidades do Brasil, a sede da empresa ficava na Escócia. O prédio é atualmente 

ocupado pela Imprensa Oficial do Estado. Existe uma Rua na Mooca chamada Clark, uma 

homenagem aos ingleses que fundaram a fábrica. 

* Tecelagem Brasileira de Sedas - inicialmente Tecelagem Ítalo-Brasileira de Sedas, 

localizada entre as ruas Joli e Sampson, no Brás. Fundada por Crespi e Puglisi, ela foi 

vendida na década de 1930 para Francisco Matarazzo. O complexo de prédios foi todo 

reconvertido. O prédio central foi transformado na IBEP - Companhia Editora Nacional. O 

prédio em frente (anexos) é usado para a Previdência Social. 
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* Grandes Moinhos Gamba - construído no século XIX, em estilo industrial neoclássico de 

propriedade de Egídio Pinotti Gamba. Junto ao moinho estavam os depósitos de matérias 

primas de suas indústrias (de óleo de algodão, sabão, refinaria de açúcar e sal). 

Considerado como uma grande fábrica da Mooca, o moinho empregava cerca de 1000 

operários, ocupando uma extensão de 500m ao longo da SP Railway. Ao todo somavam 

49.000m². 

Na década de 1990 houve a reconversão dos prédios do antigo moinho de trigo. No local foi 

criado um amplo espaço com capacidade para 4.000 pessoas, destinado as todo tipo de 

eventos: convenções, lançamento de produtos, leilões de animais, casamentos, formaturas, 

shows, aniversários – o Moinho Eventos, também chamado de ‘Moinho Santo Antonio’, 

localizado na Borges de Figueiredo, na Mooca. Foram preservados da construção original 

as paredes de tijolos aparentes, vigas de madeira, piso rústico e arcos. Nesta rua 

concentram-se ainda armazéns e depósitos desativados. 

Considerações finais 

A reconversão e a refuncionalização de brownfields pode trazer inúmeros benefícios 

como, por exemplo, a criação de empregos e o aumento na base de impostos, o 

aproveitamento da capacidade de ação da população, melhor qualidade de vida, criação de 

comunidades sustentáveis, atentas ao nosso meio ambiente, revitalização física da área 

atraindo pessoas, promoção de investimentos, preservação das áreas verdes, 

agriculturáveis, reflorestadas, ainda intactas (greenfields), uma vez que a degradação é 

barrada com a reutilização dos brownfields e a redução do potencial de riscos ao meio 

ambiente. 

Quando abandonada, a terra representa um gasto de recursos pelo fato de não 

produzir, e de nenhuma atividade instalada sobre ela estar gerando ou movimentando a 

economia local. O completo abandono é visto como a ausência de um proprietário ou 

responsável por aquele lugar, dando lugar à ocupação clandestina. Além da degradação 

física e visual existe como agravante a contaminação, cuja presença é um risco à saúde 

pública. Apesar dessas questões serem urgentes, os diversos níveis governamentais são 

ainda inexperientes na requalificação destas áreas. 

O ‘futuro’ dos antigos brownfields precisa ser definido pelos stakeholders (partes 

interessadas) antes que estes lugares sejam de todo, entregues ao infortúnio da ociosidade 

e da degradação. Estes espaços guardam um potencial de transformação – que pode ser 

tanto positiva, como negativa – portanto, carecem de estudos para que seja possível uma 

intervenção mais adequada. 
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Concordamos com Souza (2002:105) ao entender estes espaços como dotados de 

possibilidades. Eles são espaços do possível, do futuro: “Ao contrário de um cenário, à 

primeira vista caótico, surgem imensas possibilidades de construção territorial justamente a 

partir destes espaços”. Para nós geógrafos, espaços potenciais de redesenvolvimento: 

brownfields. 
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