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Resumo  

Com o estudo da ocupação do solo no terreno hoje presente o Shopping Center Norte 

na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo constata-se que durante os últimos 90 anos a área 

serviu de aporte para diversas atividades. Entre as atividades se destaca a extração de areia, 

criação de lagoas,  chácaras e  depósito de resíduos urbanos (residenciais e industriais). 

  Nota-se que o terreno está situado em um local de antigas lagoas que foram aterradas 

como etapa do projeto de retificação do Rio Tietê na década de 1930 e pelo descarte de 

resíduos de origens diversas.  

Estas lagoas artificiais foram criadas por empresas de extração de material do rio, 

muitas no século XIX. 

  O processo de ocupação da área é atrelado à expansão da cidade em decorrência da 

especulação imobiliária do centro. O próprio movimento de modernização de São Paulo levou à 

exploração de recursos naturais na Vila Guilherme para a construção das grandes obras da 

época. 

Tendo como uma das ideias pilares que cada atividade desenvolvida em um  terreno 

tende a influenciar nos arredores e pode deixar marcas na pedologia do sítio refletindo por anos 

suas conseqüências,  buscou-se fazer a análise na Vila Guilherme. 

Determinar o período de partida no qual o estudo teve inicio foi correr o risco de deixar 

obscuro informações das atividades anteriores à este momento, por isso a importância dos 

estudos darem visibilidade às atividades mais remotas no local, ou ao menos desde os anos de 

maior utilização, ou seja, após o processo de retificação do Rio Tietê.  



Introdução e justificativa 

Sendo a Geografia uma ciência que busca compreender as relações entre o homem e 

meio (MOREIRA, 1981) perceber quais os principais contaminantes do solo poderia ser uma 

pesquisa de valor à preensão do modo como ocorre esta relação. Analisando um  local da 

cidade de São Paulo poderiam ser identificadas quais as conseqüências da presença de certas 

substancias para o homem. 

  A área na qual está inserido o Shopping Center Norte (ANEXO 1) teria sido saneada 

com as obras de retificação do Rio Tietê das décadas de 30/40 do século XX (PRETO, 2009). 

Anteriormente seria uma região suburbana que precisou ser incorporada à capital.  

  Tento ciência da importância desse período para o processo de ocupação da região, foi 

a partir dele que a pesquisa ganhou corpo sem excluir eventos e dados de anos anteriores que 

pudessem enriquecer o trabalho para entender como a região foi ocupada e quais as 

conseqüências para o solo.  

  Pelos levantamentos de elementos para uma pesquisa sobre os contaminantes do solo 

as principais indagações construídas e analisadas foram: como ocorreu a ocupação da área? As 

atividades desenvolvidas no terreno podem ter levado à contaminação do solo? Como?Hoje, 

como é a situação local? Se a área é apontada como inadequada ou de risco, isso pode estar 

atrelado a que período da ocupação?    

  Algumas construções na Vila Guilherme- Zona Norte da cidade, entre elas um Shopping 

Center vem sendo apontadas como áreas de risco devido por terem sido erguidss sobre um 

antigo lixão (ZANCHETTA, 2011). A grande inquietação que este trabalho busca trabalhar é se 

este antigo lixão seria o responsável pelos problemas apontados pelos relatórios dos órgãos 

como a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) ou se atividades 

anteriores corroboraram tanto quanto esses depósitos. 

Importante deixar claro que para a CETESB áreas contaminadas  são  as quais 

apresentam comprovadamente a presença poluidora de substâncias ou resíduos, seja por 

deposição, acumulação, armazenamento, enterro ou infiltração levando ao impacto negativo da 

área (VALENTIM, 2007). Por tanto, a pesquisa busca ter relevância pelo fato de propor 

descriminar como ocorreu a ocupação da área, colocando as atividades desenvolvidas em 

questionamento procurando saber se elas poderiam ter contribuído para a atual situação. 



LEPSCH (2010) descreve que o solo é para os legisladores o sinônimo de “torrão de 

terra” e para os historiadores e arqueólogos seria um gravador do passado no qual pode estar 

registrado importantes fatos históricos. Vendo o solo com esta perspectiva, o projeto propõe 

buscar  nas marcas deixadas pelas atividades desenvolvidas suas consequências atuais.   

A hipótese desse projeto é de que o solo no terreno hoje ocupado pelo Center Norte 

teria como substâncias mais expressivas os ocorrentes de um antigo depósito de resíduos, mas 

também conteria  e resquícios dos materiais relacionados às antigas ocupações.  

Em 15 de junho de 2004 os responsáveis pelo Shopping Center Norte apresentaram à 

CETESB o relatório “ Avaliação de Metano em Poços de Sondagens e em Caixas de 

Passagens”, este documento elaborado pela empresa Environ Científica Ltda demonstrou a 

existência de resíduos cuja origem seria orgânica na área ocupadas pelo empreendimento e pelo 

Lar Center (outra construção de responsabilidade dos donos do Shopping e que ocupa um 

terreno ao lado). O documento apontava que a origem desse material seria um depósito aterrado 

anos antes da construção do Center Norte. 

Uma discussão a cerca de quem era responsável por realizar os levantamentos de 

possíveis contaminações presentes no terreno terminou em um debate entre os donos do Center 

Norte, a CETESB e a Prefeitura de São Paulo. Pelo fato da Matrícula do Imóvel no 17° Cartório 

de Imóvel cujo número é 45.886 demonstrar que o terreno fora vendido para o Grupo Center 

Norte por Curt Otto coube aos donos do Shopping apresentar o relatório detalhado. 

 Documentos da CETESB com dados do relatório providenciados pelo Grupo Center 

Norte confirmam a presença de resíduos enterrados na área, assim como de Chorume e gás. 

Não foi encontrado em menos de 10m solos natural, demonstrando como o terreno foi 

modificado nos últimos tempos. Pela grande área de solo modificado seria importante a 

investigação que ultrapassasse o período de depósito direto de resíduos urbanos. 

 Apesar da detecção de gases no subsolo, os mesmos não foram encontrados nos 

corredores e lojas, mesmo assim a área foi inserida no Banco de áreas Contaminadas em 2004, 

porém, em 2011 foi alterada sua classificação para Área Contaminada Crítica. 

Segundo a CESTEB Áreas contaminadas críticas apresentam riscos eminentes à 

população e ao meio ambiente e necessitam de procedimentos de gerenciamento destes riscos, 

contemplando entre estas estratégias intervenção locais. 



Objetivos 

Julgando a necessidade de conhecer a história de ocupação do solo de uma dada região 

para posteriormente ser realizada uma análise de atividade desenvolvida, empreender um 

estudo que possa levar ao conhecimento de quais são os principais contaminantes do solo, 

objetivasse identificar  quais foram as utilizações que teve o terreno hoje ocupado pelo Shopping 

Center Norte, Zona Norte de São Paulo. 

Sabendo as empregabilidades da área ao longo dos últimos 90 anos  procura-se  

realizar a descrição e discussão  de como essas atividades pode ter influenciado no ambiente e 

quais seriam  as possíveis consequências para o solo do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia 

Com um recorte espacial definido, os métodos utilizados para a tentativa de alcançar os 

objetivos  foram leituras bibliográficas (livros, teses, dissertações, artigos, revistas e jornais) para 

compreender como ocorreu a ocupação na área após 1930 tanto no terreno ocupado hoje pelo 

Shopping quanto nas adjacências. 

 A leitura bibliográfica buscou abarcar fontes como arquivos de órgãos públicos que 

contenham mapas topográficos, de uso do solo, fotografias aéreas e imagens de satélites. Os 

Cartórios de Registro de Imóveis e Juntas Comerciais, Órgãos ambientais, sites da prefeitura da 

Cidade de São Paulo, documentos da CETESB também serviram de fontes.  

 Consultando mapas topográficos, de uso do solo, fotos aéreas e imagens de satélites 

de épocas distintas foi possível levantar informações à respeito de como está sendo ocupada a 

região  no período analisado . Jugou-se que resíduos sólidos depositados, como em lixões, 

poderiam ser identificados  e  até serem mesurados (extensão tomada pela atividade). 

Junto à órgãos públicos, à consulta ao Cadastro Mobiliário da região, por exemplo, 

poderia indicar as atividades desenvolvidas no terreno estudado e em seu entorno. Os 

documentos do Departamento de Vigilância Sanitária e do Departamento de Limpeza Pública 

poderiam conter registros de ocorrências envolvendo procedimentos inadequados no descarte 

de materiais. 

Segundo o Guia para Avaliação para o potencial de contaminação de imóveis da 

CETESB é necessário ir além da pesquisa em documentos existentes, é importante a realização 

de inspeção de campo e entrevistas com quem possa corroborar com dados. 

 Por meio da leitura de obras que pudessem demonstrar os aspectos físicos do local 

como Ab‟ Saber e Aroldo de Azevedo foi possível entender quais as características morfológicas 

do local. Fazendo uma relação com o período de expansão da cidade de São Paulo a partir da 

década de 1930, buscar-se- á relacionar os aspectos naturais e as atividades desenvolvidas no 

terreno hoje ocupado pelo Shopping Center Norte.  

Tendo os dados físicos do local e sabendo quais as atividades implantadas ao longo do 

período histórico no qual o projeto está debruçado teve início uma segunda parte do trabalho, 

realizando a descrição de como cada atividade  era desenvolvida na época, a fim de identificar a 



relação entre ela e o solo, alcançando quais seriam as consequências de sua implamentação no 

local. 

 Analisando se há registro que comprove ou reforcem a possibilidade de contaminação 

pedológica por materiais oriundos das atividades desenvolvidas na área, a terceira e última parte 

do trabalho  é compreendida como  uma discussão acerca da probabilidade destes resíduos 

estarem sendo influentes ainda hoje sobre o terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma de análise dos resultados 

Com o levantamento bibliográfico, a coleta de dados e as demais informações, houve a 

necessidade da análise dos materiais de modo que fosse possível relacioná-los. 

 O primeiro passo, para tratar as informações foi a tabulação do que estivesse sendo 

apontado como pertinente ao objetivo da pesquisa a fim de separá-lo s de acordo com o período 

histórico ao qual se refere.  

A montagem de uma linha do tempo auxiliou para que as informações mais relevantes 

fossem postas em ordem cronológica, não sendo necessário descrever cada utilização. A 

proposta nesse momento consistiu em apenas  identificar as atividades/fatos e pontuá-las. 

Buscou-se em um segundo momento fazer uma divisão em décadas sobre as quais os 

dados se referem, sendo assim, houve a construção de 10 “blocos” (décadas de 1930 a 2012 e 

um décimo primeiro bloco com informações anteriores a 1930 e que pudessem apoiar a 

investigação). Diferente da linha cronológica, essa etapa pediu a descrição minuciosa.  

 Em cada “bloco”, buscou-se fazer o relacionamento dos dados para que se constituísse 

o esclarecimento sobre o tipo de empreendimento no local de estudo na época em questão; 

como ele era realizado; se há a possibilidade desse ter de alguma forma gerado contaminação 

do solo local (caso tenha, como isso poderia ter ocorrido). 

 Com as descrições de cada década, o zelo foi para não deixá-las de modo fragmentado, 

por isso o cuidado dado, principalmente em caso afirmativo da presença de contaminação,  em  

demonstrar as consequências desses para o local. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados preliminares 

 A região  de Além-Tiete teria sido desde o inicio da ocupação da região de São Paulo 

local da extração de recursos naturais como argila. No século XIX, as Olarias eram comuns nas 

várzeas do Rio Tietê (ANEXO1) 

Os rios meandrantes são fontes ricas em argilas. Os aspectos meandrantes são 

formados pela necessidade de dissipar energia levando ao processo de deposição nas margens 

de materiais empregados em olarias e explorados por empresas de extração mineral. 

Na segunda metade do século XIX o aumento no número de olarias nas margens do 

Tietê foi derivado da demanda na cidade de São Paulo de materiais para construção como 

telhas e tijolos. Em 1913 este tipo de atividade foi proibido próximo a cidade (SALLA, 2009), 

aumentando em área ainda de ocupação rarefeita como a Vila Guilherme. 

BELLINGIERI (2005 ) descreve as características naturais dos leitos que propiciavam as 

condições necessárias para o surgimento e o desenvolvimento das olarias em São Paulo, 

principalmente nas margens do Tietê. Destacam-se a existência de  mercado consumidor (a 

própria cidade e São Paulo);  existência de matéria-prima provenientes dos meandros; a  

migração de mão-de-obra capacitada e a disponibilidade de capital  proveniente  da economia 

cafeeiras que estava sendo empregado na cidade e  em seus arredores nos quais estavam as 

olarias, sendo que muitos cafeicultores  entravaram em sociedade nas de olarias, ou mesmo  

eram o único dono do empreendimento.  

Na obra A cidade de São Paulo organizada por AZEVEDO (1958), no capítulo: Tietê, o 

Rio de São Paulo, SANTOS  trás a descrição do Rio Tietê do início do século XX como sendo 

composto por várzeas localizadas em uma planície ribeirinha, que se transformavam em áreas 

extensas e mal cheirosas lagoas devido às suas inundações anuais durante o verão. 

  AB‟SABER (2004) em estudo sobre a primeira década do século XX, cita o fato da 

ocupação da hoje zona Norte de São Paulo, corresponder ao momento de urbanização do 

Município para as regiões conhecidas como Além- Tietê e das vertentes colinosas. 

O modo como foi ocorrendo esta ocupação das novas áreas e principalmente o modo 

como mantiveram o vinculo de continuação com a região do centro tem relação com a 

incorporação de lotes pela iniciativa privada como uma oportunidade imobiliária pelas 

subdivisões de chácaras e falta de legislação de regulamentação de imóveis.  



A Velloso Filho & Cia LTDA foi uma das empresas. Atuante no comércio de areia e 

pedregulho, iniciou seus serviços e m 1901 com a extração de materiais do leito do Rio Tietê, 

conseguiu adquirir grandes números de terrenos nos então chamados “bairros da Coroa” (mais 

tarde Vila Guilherme). O material retirado das várzeas era comercializado nas obras na cidade 

de São Paulo 

A transposição do rio  sempre foi posta como  uma tarefa difícil e por  isso a Zona Norte 

teria ficado praticamente isolada por tanto tempo. Os aspectos naturais da região ainda são 

fortemente percebidos como no caso dos transportes que deste o avanço da utilização de 

bondes ficou a mercê por seu relevo acidentado  CANAVERDE (2007) 

A impossibilidade de extrapolar as fronteiras postas pelo Rio Tietê até o período de 

expansão do centro, poderia em uma analise mais aprofunda ir além dos “limites” naturais e 

estar ligado a o dilatamento  do centro para Além- Tietê em um momento no qual o capital fez 

necessário buscar novas áreas de investimento, a partir do início do século XX. 

A formação de aglomerações em várzeas, como a que originou a Vila Guilherme está 

atrelado, como já citado, à compra, venda e arrendamento de sítios e chácaras. No caso do local 

estudado seria a partir do terreno do Barão de Ramalho, vendido por sua filha à Guilherme 

Praun da Silva que os lotes menores tiveram origem, posteriormente vendidos à preços baixos 

para português trabalhadores da industria paulista  no início do século XX (CANAVERDE, 2007). 

De 1915 a 1945 A Velloso Filho, dominou o mercado de venda de areia e pedregulho 

acompanhando o grande o crescimento da cidade de São Paulo. Servia à inúmeras obras dessa 

época, como Edifício Martinelli, Edifício da Light & Power, o Viaduto do Chá, o Túnel da Avenida 

9 de Julho, o Estádio Municipal do Pacaembú, além de vários edifícios de escritórios e 

apartamentos, residências e empresas de asfaltamento ( VELLOSO FILHO & CIA LTDA – 

IMÓVEIS, 2013). 

João Veloso possuía dois grandes terrenos nos arrabaldes. Um entre a Avenida Nadir 

Dias de Figueiredo e a Avenida Guilherme e o segundo nas proximidades do atual Clube do 

Trote cortando a atual Rua Joaquina Ramalho. O primeiro terreno citado diz respeito a uma área 

na qual foi extraída areia, dando ao local o nome de Área Areia Amarela que pela atividade 

desenvolvida, de u origem à uma lagoa aterrada pelo próprio Veloso após a desativação da cava 

de exploração. (CANAVERDE, 2007). 



As propriedades de João Veloso não compreendem ao terreno do Shopping Center 

Norte, porém, a proximidade dos locais faz necessário que seja levada em consideração as 

atividades desenvolvidas pela empresa, principalmente por tratar-se se algo tão impactante ao 

meio ambiente como a extração de recursos naturais. 

 Segundo informações do site da empresa  VELLOSO FILHO & CIA LTDA – IMÓVEIS 

(2013), em 1950 a empresa passou a se dedicar à atividade imobiliária. A partir de 1950 passou 

a promover loteamentos na região da Zona Norte da Capital e Grande São Paulo ainda com forte 

presença de lagoas  (ANEXO 2)  e à locação de pátios para estacionamento das empresas de 

logística e transporte e ainda a locação de apartamentos, escritórios e lojas comerciais na vila 

Guilherme. 

Segundo CANAVERDE (2007), as várzeas do Tietê enquanto fronteiras naturais foram 

rompidas inicialmente com as precárias pontes de madeiras. Em 1920 foi construída sobre o Rio 

Tietê a ligação entre a Vila Guilherme e as localidades vizinhas (Belenzinho e Pari), passando a 

região a ter maiores índices populacionais nos terrenos, principalmente de portugueses e seus 

descendentes. 

 A região administrativa conhecida como Vila Guilherme até meados do século passado 

era denominado como bairro Coroa  (devido à forma oriunda de um grande meandro) a região foi 

saneada com as obras de retificação do Rio Tiete das décadas de 30/40, permanecendo sem 

uma ocupação de contingente significativo até a década de 1980, sendo até então utilizada de 

diversas maneiras. 

Tendo em vista a necessidade de expansão da cidade, CANAVERDE (2007) trás as 

ideias de Aziz Ab‟Saber sobre o fato do rio Tietê não ser o problema para o crescimento de São 

Paulo em direção à zona Norte no século XX, mas sim a sua larga várzea que alagava na época 

das chuvas de verão.  

A expulsão do centro levou os locais residenciais a darem início ao processo de 

fortificação de subcentros com suas determinadas áreas de influência. 

  Assim como MARIA PRETO (2009), ANDEA CANAVERDE (2007) discorre sobre o 

surgimento dos loteamentos das áreas que circunvizinhavam o Centro terem sido iniciados nos 

anos 20 do século XX atrelado à especulação imobiliária atuante no Centro de São Paulo que 

gerou um processo de expulsão da população como os operários,  que viram nas terras de 



Além- Tietê a oportunidade de ter seu lote nos quais dedicavam os horários fora das fabricas e 

empresas para construção de suas humildes casas.  

Sobre a especulação imobiliária LANGENBUCH (1971) descreve do processo de 

ocupação dos terrenos de sítios e chácaras por operários. 

O aumento dos impostos territoriais veio onerar sobremaneira as 

grandes propriedades, de quem resultam numerosos loteamentos e, 

em conseqüência, a proliferação de uma quantidade de “vilas” 

suburbanas, quase todas tipicamente residenciais e habitadas por 

operários ou modestos funcionários públicos, cujas atividades são 

exercidas na Capital. (LANGENBUCH, 1971, p. 137) 

A ocupação aproveitando da fragilidade da legislação imobiliária foi tão veloz que alguns 

loteamentos “em certos casos, foram aprovados com uma rapidez que, „post-factum‟, parece 

inexplicável” (SAGMACS, 1958, VOL1, p.4).  

O processo de retificação do Rio Tietê foi sem dúvida crucial para a ocupação da zona 

norte de São Paulo, estimulando mais ainda os loteamentos. A primeira obra data do século 

XVII, mas de maneira alguma serviu para aproxima a região  de além- Tiete do centro da Cidade 

de São Paulo, aterros e pontes foram construídos, como a ponte Grande de 1700 e o aterro 

entre o convento da Luz e a hoje Rua Dr. César. 

No governo do prefeito Prestes Maia (1938-1945) um projeto resultou na diminuição do 

percurso do Rio em 25 Km2  da área da várzea, a prefeitura. Durante o ano de 1930 surge na 

região fábricas, parques e residências nas várzeas aterradas (ANEXO 3). Foi por esse processo 

que o Campo de Marte construído em 1920 pode passar a receber aviões de grandes portes 

(CANAVERDE, 2007) 

 Segunda a CETESB (2011) a área ocupada hoje pelo shopping Center Norte em 

meados da década de 1960 foi utilizada como depósito de material cuja origem é desconhecida, 

podendo estar dentre estes materiais lixos residências e resíduos industriais devido ao fato da 

região abrigar algumas indústrias.  

Para a saúde humana os depósitos de resíduos sólidos urbanos podem contaminar a 

área na qual foi instalado pela presença de elementos tóxicos que dependendo da composição 

dos materiais, da quantidade depositada  e das características do terreno pode ser considerado 

perigoso para a saúde do homem. 



 Dentre os elementos que podem  ter sido depositados na região, considerando a época 

na qual teria ocorrido o despejo, pode-se inferir que os materiais enterrados derivam de 

residências, dentre os quais destacasse plásticos, metais ferrosos, papel e matéria orgânica. A 

falta de informações sobre as atividades desenvolvidas próxima a localidade impossibilita 

maiores análises. 

Os plásticos são fontes de cádmio e níquel enquanto os metais não ferrosos apresentam 

conce ntrações de chumbo e cobre. O chumbo também é presente em papel, assim como 

mercúrio e zinco. Os componentes orgânicos depositados podem ter originado chorume (que 

pode ter contaminado a pedologia local) cujo processo de formação está associado à dissolução 

dos componentes orgânicos e inorgânico pela água. A própria umidade dos resíduos alimenta o 

processo, assim como água da chuva. Os componentes do chorume que podem prejudicar o 

homem são principalmente o arsênio, antimônio, tetracloreto de carbono, cobalto, chumbo, 

clorofórmio, cádmio, mercúrio, cromo, ferro, níquel, manganês, benzeno, tolueno, acetona e 

fenol (SISINNO; OLIVEIRA, 2000). 

 É importante deixar esclarecido que o chorume tende a alterar suas características ao 

longo do tempo. O pH com o passar  dos anos torna-se alcalino, mas a consequências da 

percolação deste líquido deixa marcas no ambiente. 

O zoneamento para a região datado de 1972 definiu a área co mo sendo de uso especial 

destinado à implantação do “Centro administrativo Municipal” e para a passagem do 

prolongamento da então Via Expressa Central. No entanto o projeto foi abandonado em 1975.  

Em 1981 foi aprovado o Plano de Melhoramento, no  qual constava a abertura de novas 

vias, a substituição a Via Expressa Central por uma via arterial e o consignação de categorias ao 

uso do solo segunda a qual este passaria a ser de utilidade mista.  

Desde a década de 80 a área passa a ser ocupada pela construção do Shopping Center 

Norte inaugurado em 1984. O prédio foi erguido dentro da antiga coroa que dava nome à 

localidade e que fora aterrada na década de 30. 

Contudo, anterior à construção do Shopping a área inteira da Coroa serviu como 

grandes lotes com fins industriais e de serviços, incluído armazéns e outras edificações que 

substituíram as antigas olarias que exploravam as várzeas do Tietê em meados do século XIX.  



O fato da pesquisa ainda não tem alcançado um estágio mais avançado impossibilita 

identificar neste momento as atividades desenvolvidas no terreno, nem na s suas proximidades  

de forma mais detalhada. Descrever minuciosamente a utilização do espaço é fundamental para 

o cumprimento do objetivo do trabalho. 

Até o momento é possível dizer que além de resíduos residenciais como já explanado 

pela CETESB pode ter o corrido o descarte na área de  materiais de processo industrial, estes 

podem ou não apresentar periculosidade. Tem-se identificado que parte da região serviu como 

zona industrial, caso isso seja comprovado e se for constatado o descarte de matéria no terren o  

será considerado como sendo os principais agentes de potencial contaminação: cinzas, metais, 

óleos, lodo, plásticos e resíduos de limpeza com solventes,  aja visto que eles são os mais 

comuns  nos rejeites das indústrias de meados do século XX  (FERREIRA apout SISINNO & 

OLIVEIRA, 2000).  

Segundo informações do site do estabelecimento, em 1984 o terreno começou a virar 

um canteiro de obras para o Shopping Center Norte que foi inaugurado em 1984 como o pioneiro 

enquanto Shopping Center da Zona Norte da Cidade de São Paulo. 

 A família do  empreendedor Curt Otto Baumgart já desde de antes das obras de 

retificação do Rio Tietê mantinha comércio nas várzeas do rio como a fábrica de 

impermeabilizante Vedacit  que  fora inaugurada  por seu pai  em 1936 em Santana. 

Posteriormente os Baumgarts compraram terras, incluído muitas lagoas que foram aterradas. 

Dentre estes terrenos está o local do Shopping, erguido por Curt Baumgart (FACCHINI, 2011).   

 O conhecimento da presença de materiais de origem desconhecida era de ciência dos 

responsáveis pela obra de construção do Shopping, por isso no projeto de construção foi 

acrescentada a necessidade da instalação de respiros de gases para a eliminação de 

substancias como metano. A documentação apresentada à CETESB diz que entre 1982/1983 

foram de fato instalados estes respiros.  

 A falta de cuidado na ocupação da área está desde o século XIX. Os problemas 

detectados pela CETESB e mesmo pela construtora do shopping Center Norte ocultaram um 

problema, a ocupação da área de forma descuidada  está desde os primórdios de ocupação da 

área. 

As atividades desenvolvidas na região (não apenas no terreno do Shopping) não são 

evidenciadas nas investigações, além disso, um outro ponto crítico do processo de cuidado que 



a área ganhou nos últimos anos diz respeito ao fato de a maior iniciativa da investigação estar 

atrelada a região do Shopping, de certa maneira chegando a ignorar os arredores, um erro 

gravíssimo. 

 Mesmo que nos últimos anos tenha sido feita a medição dos índices de contaminação 

dentro do conjunto residencial existente na Vila Guilherme (ao lado do Center Norte) a maior 

preocupação tem sido dado ao Shopping, é como se as entidades responsáveis pela 

investigação tivessem esquecendo que as substancias existentes possuem a características de 

migrarem pelo solo. 
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Anexos 

 ANEXO 1 

 

Trecho da planta da cidade de São Paulo datada de 1924 na qual é possível notar a demarcação da presença de Olarias na região, incluído na área da coroa. 
Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC. Acervo - Tombo: 1162. Disponível em 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1920.php. acessado em 07/02/13 



 ANEXO 2 

 

Trecho da Planta da Cidade de São Paulo datada de 1951 no qual é possível ver uma forte urbanização nas terras de Além-Tietê. 
Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC. Acervo - Tombo: 1171. Disponível em 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/1951.jpg. Acessado em 07/02/13 
 



ANEXO 3 

 

Trecho da planta da cidade datada de 1952 na qual o processo de retificação do Rio Tietê e a urbanização da região levou ao aterro das lago as presentes no começo do século 
Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC. Acervo - Tombo:1152. Disponível em 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/1952.jpg. Acessado em 07/02/13 


