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PATRIMÔNIO CULTURAL DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CAMPINAS 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Este documento apresenta o Patrimônio Cultural da RMC, parte integrante do Diagnóstico Final 
dos Problemas Metropolitanos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana de Campinas.  
 
O PDUI é um instrumento legal de planejamento, instituído pelo Estatuto da Metrópole, a ser 
elaborado por todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Brasil a fim de 
estabelecer diretrizes para orientar o desenvolvimento urbano e regional de seus territórios. Um 
aspecto a ser destacado é em relação ao processo de elaboração do PDUI, que deverá considerar 
na sua formulação, as disposições previstas no Art. 12 do Estatuto, listadas abaixo: 
 Diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações 

prioritárias para investimentos; 
 Macrozoneamento da unidade territorial urbana; 
 Diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 
 Diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial 

urbana; 
 Delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio 

ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de 
desastres naturais, se existirem; 

 Sistema de acompanhamento e controle das suas disposições; e 

 Diretrizes mínimas para a implementação de efetiva política pública de regularização fundiária 
urbana, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 
Para atender ao item em destaque, foram identificados e inventariados nos municípios que 
compõem a RMC, os bens culturais arquitetônicos e arqueológicos de caráter metropolitano ou 
regional, configurando uma listagem que engloba o patrimônio cultural na região, considerando os 
seguintes aspectos: 

 Relação de bens tombados e em estudo de tombamento pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT. 
 

 Relação de bens tombados e em estudo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

 
 Relação parcial de bens tombados, em tombamento ou considerados de valor cultural pelos 

órgãos de patrimônio dos municípios da RMC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diretrizes sobre patrimônio cultural estabelecidas nos Planos Diretores e leis correlatas e de 

interesse. 
 

O quadro resultante; “REGIÃO METROPLITANA DE CAMPINAS - BENS CULTURAIS 
TOMBADOS E EM ESTUDO DE TOMBAMENTO: CONDEPHAAT, IPHAN, CONSELHOS 
MUNICIPAIS, PLANOS DIRETORES E LEGISLAÇÕES INCIDENTES” apresenta, por município, a 
descrição do bem, sua localização e situação em relação às instituições que respondem pela 
preservação. 
 

Consta também deste quadro os Planos Diretores Municipais, de onde foram ressaltados os artigos 
que tratam sobre o patrimônio cultural na legislação vigente dos 20 municípios. O plano diretor, 
aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana e é obrigatório para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, conforme o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001).  
 

Destaca-se que as restrições à ocupação do território apontadas nos planos diretores, derivadas 
da necessidade de preservação do patrimônio cultural, serão observadas quando da elaboração 
do Macrozoneamento do PDUI-RMC, de acordo com a escala regional do mapeamento. 
 

Tendo em vista uma melhor compreensão do processo de formação e expansão da RMC, o 
documento apresenta uma breve retrospectiva histórica, abordando o início da ocupação da 
Região a partir de seu município-sede, Campinas. 
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HISTÓRICO 

 

"O passar dos anos propicia uma mistura constante de edifícios de 
várias idades e de vários tipos, pois afinal, a cidade é formada por 
dinâmicos processos de urbanização que a faz ser tão 'diversificada'. 
O efeito do 'tempo' sobre as paisagens contribui para o 
reconhecimento da área, que foi sendo transformada durante 
décadas, por inúmeras gerações." (IPPLAP 2013, p.64) 

 
Os Bens Culturais da RM Campinas levantados através da leitura dos Planos Diretores dos 
municípios, listagem dos tombamentos e estudos de tombamento dos conselhos e entidades de 
preservação municipais, IPHAN e CONDEPHAAT, demonstram uma parcela significativa do 
Patrimônio da Macrometrópole Paulista, são bens de grande importância para a memória histórica 
do Estado. 
 
Acredita-se que nem todos os municípios da RM Campinas tenham conhecimento desses 
patrimônios e da sua importância, bem como acredita-se ainda, que outros imóveis estejam sendo 
esquecidos nesse inventário preliminar e que a oportunidade do PDUI traga uma luz a essa leitura 
e o reconhecimento do seu valor para a memória através dos seus bens arquitetônicos. 
 
A Constituição Federal estabelece que é função da União, do Estado e dos Municípios, preservar 
os bens culturais brasileiros. Assim, além do Tombamento, existem outras formas de preservação; 
os Planos Diretores municipais podem e devem estabelecer critérios de preservação do patrimônio, 
através do planejamento urbano. As cidades devem promover o seu desenvolvimento sem a 
destruição do Patrimônio, criando leis especificas que estabeleçam incentivos à preservação dos 
bens. No Estatuto da Cidade, estão indicadas diretrizes gerais para o estabelecimento de políticas 
urbanas em todo o território brasileiro, reforça os parâmetros propostos pela Constituição Federal 
de 88 e aborda pontos referentes ao princípio da função social da cidade e da propriedade; e os 
novos rumos para o desenvolvimento urbano a partir da noção do direito à cidade e sua gestão 
democrática. 
 
Assim o Plano Diretor passou a ser o instrumento de integração e articulação das políticas urbanas 
voltadas ao fortalecimento da gestão urbana, são importantes na medida em que são um 
arcabouço indispensável ao planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade das cidades, é 
fundamental que, nesse processo, as práticas voltadas ao desenvolvimento sejam estabelecidas 
para o atendimento de princípios básicos, tais como a função social da cidade; a gestão 
democrática; o direito à cidade e à memória; etc.  
 
Segundo a Carta de Atenas (1933), a cidade é uma pequena pátria que comporta valores morais. 
Tais, valores estão impressos em suas construções históricas que deverão ser respeitadas 
primeiramente pelo seu valor histórico e sentimental, e também por seu valor estético. 
 

"Assim, o patrimônio edificado serve como elo entre 
o homem, sua história e seu meio." (Mineo, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As políticas de preservação são umas das dimensões das políticas urbanas, uma resposta aos 
direitos coletivos do cidadão à cidade e à memória e devem ser amparadas por ações que 
aproximem e sensibilizem os cidadãos sobre a importância de preservar o patrimônio cultural, 
independente de atos oficiais que garantam essa proteção.  
 
...“Campinas surgiu como pouso de bandeirantes, no século XVIII. Em 1774 foi elevada à 
freguesia, sob o nome de Nossa Senhora da Conceição de Campinas. Em 1797, à vila, com 
a denominação de São Carlos, que conservou até 1842, quando foi elevada à categoria de 
cidade, com o nome atual. Nas diversas etapas de seu desenvolvimento, tem sofrido a 
influência da área rural que a envolve e da sua posição dentro do Estado, além da pequena 
distância que a separa da Capital, menos de 100 km. Até quase o final do século XIX, foi o 
café, cultivado em sua área, que lhe deu fama e prosperidade. Nesse momento, Campinas 
funcionou como grande centro dos negócios cafeeiros e principal entroncamento ferroviário 
do Estado, já que, entre 1870 e 1880, passaram a cruzar-se ali as linhas das Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Estrada de Ferro 
Sorocabana, construídas para dar vazão à produção cafeeira do interior que, via Campinas, 
demandava o Porto de Santos. Chegou mesmo a tornar-se rival da cidade de São Paulo. 
Quando o cansaço se apossou das terras campineiras e a frente pioneira avançou em 
direção ao Planalto Ocidental Paulista, a cidade passou a ser a retaguarda abastecedora 
daquela linha avançada. Teve, então, larga proeminência sua função comercial, com todas 
as suas consequências benéficas. Nos fins do século XIX, iniciou uma atividade industrial, 
razoável para a época, produtora de bens de consumo imediato, de implementos agrícolas e 
de fundições de peças para a manutenção do seu material ferroviário pesado.”(1) 
 
A descoberta das minas goianas em 1720 criou a necessidade de uma via que possibilitasse 
aos bandeirantes acesso a elas e, ao fisco, um controle da produção dos garimpeiros através 
de postos arrecadadores. Em decorrência disso, abriu-se o Caminho dos Goiases. O 
Caminho gerou sesmarias(2) em seu entorno, que viriam a ser os pousos para o pernoite e 
abastecimento das caravanas de bandeirantes, garimpeiros e tropeiros. Como visto em 
Langenbuch(3), a circulação nesta época era feita pelas estradas ou caminhos através de 
tropas de burro, sistema esse que se caracterizava tanto pela necessidade de grande 
número de animais, quanto pela pequena velocidade de seu deslocamento. Assim, os 
estabelecimentos destinados a fornecer abrigo e alimentação aos viajantes e seus animais, 
assumem grande importância, funcionando como agentes de povoamento.  
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Campinas foi a primeira povoação originada pelo Caminho dos Goiases, chamada por isso 
de "boca do sertão". A povoação foi inicialmente denominada Bairro das Campinas do Mato 
Grosso de Jundiaí, pois os viajantes passavam por um "mato grosso", expressão que 
designava as matas fechadas, na época, nas terras de Jundiaí até o pouso nas Campinas, 
onde se abasteciam de feijão, milho, mandioca, toucinho, tabaco, ovos e aguardente vindos 
das roças de subsistência dos sesmeiros. Meio século depois da abertura do Caminho, o 
Bairro das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí contava com cerca de 300 habitantes, 50 
casas espalhadas por três núcleos, precariamente ligados e caracterizado como local de 
passagem, paragem, pastagem. 
 
Em 1774, o Bairro passou à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do 
Mato Grosso de Jundiaí e seguindo determinações de Portugal, começou-se a incrementar a 
agricultura - principalmente o cultivo da cana-de-açúcar - pois a mineração estava em queda. 
A consolidação do bairro foi marcada pela construção de uma igreja, tosca capela de sapê e 
paus roliços, que no entanto funcionava como centro e referência para a população. Em 
1797 a Freguesia contava com 2100 habitantes, basicamente ocupados com a cana de 
açúcar nos diversos engenhos, aproximadamente 40, que produziam 17 mil arrobas de 
açúcar. Emancipou-se do Desterro de Jundiaí, sendo elevada à vila, marcando o ato com a 
colocação de um pelourinho diante da igreja.  
 
A penetração do açúcar em Campinas foi facilitada pela abertura de um caminho para Itu, principal 
cidade do Quadrilátero do Açúcar, área canavieira paulista. Alguns anos após, em 1836, Campinas 
ultrapassou a produção de Itu, possuindo então 93 engenhos. O açúcar corresponde à fase de 
formação de Campinas, devido à geração de riqueza que possibilitou a abertura de ruas, a 
construção de casas e de outras igrejas, além de estabelecimentos comerciais. Apesar da forte 
presença do açúcar na economia de Campinas, isto nada representava em termos nacionais, 
sendo importante para determinar um perfil agroexportador, uma urbanização gerada da produção 
rural e a formação do centro da cidade. 
 
De 1797 a 1842, Campinas se chamava Vila de São Carlos. A partir desta última data, sua 
configuração urbana permitiu seu reconhecimento como cidade, antecipando-se enquanto 
organização produtiva, urbana e administrativa para a entrada do café, nesta década. As primeiras 
experiências com o trabalho livre tiveram lugar em fazendas da Região nas décadas de 1840 e 
1850, assim como a absorção de imigrantes estrangeiros, em grande escala, contou com a 
participação ativa dos fazendeiros locais, o regime de colonato.  
 
Na década de 1870, Campinas foi considerada a mais rica cidade da Província de São 
Paulo, sua "capital agrícola", comportando mais de 300 fazendeiros cafeicultores e 
exportando 1 300 000 arrobas de café. Até fins do século XIX, Campinas foi o maior produtor 
de café do Estado de São Paulo, rivalizando com a Capital em porte demográfico e na 
centralização das atividades urbanas do complexo cafeeiro. O grande impulso à economia 
cafeeira da região foi a implantação da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que 
aproximou a produção de café do Porto de Santos, diminuindo perdas, pois abreviava as 
quase duas semanas que as tropas de burro demoravam para chegar ao seu destino. 
 
 

A linha inaugurada em 1872 ligava Campinas a Jundiaí, de onde se alcançava, também por 
trem, a capital e o porto. Em 1875 foi inaugurada a Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro no antigo leito do Caminho dos Goiases; pouco mais tarde, com a Estrada de Ferro 
Sorocabana interligando o oeste paulista, a Região transformou-se no maior entroncamento 
ferroviário do Império no Brasil.  
 
Destacou-se, assim, a importância da localização de Campinas, sua centralidade como "nó” 
de transportes e comunicações, polarizando as duas regiões que se organizavam nos 
espaços definidos pela penetração dos trilhos da Mogiana e da Paulista, com suas 
respectivas redes urbanas”. O Caminho dos Goiases teve seu leito aproveitado pela ferrovia 
Mogiana e pela SP-340, logo ao seu lado.  
 
A implantação da malha ferroviária interferiu diretamente na expansão urbana da cidade, 
adensando a ocupação, incentivando e diversificando o comércio local. O movimento 
comercial aumentou também em função do processo de industrialização que se iniciou na 
cidade. As primeiras indústrias datam do final da década de 1850, principalmente as 
fundições, que devido às máquinas de beneficiamento do café e às peças de manutenção 
das ferrovias, têm grande impacto no mercado local, Cia. MacHardy e Cia. Lidgerwood, entre 
outras.  
 
As décadas de 1870 e 1880 registram um aparato urbano inédito: o comércio se sofistica, a 
indústria se diversifica, a cidade se embeleza, é ajardinada com praças, chafarizes, coretos. 
São construídos hospitais e casas bancárias. A riqueza do café foi responsável não só pelo 
desenvolvimento dessas atividades urbanas, mas também por colocar Campinas como uma 
das principais bases do processo de expansão cafeeira no território paulista.  
 
A cultura cafeeira no Estado de São Paulo teve como reflexo imediato seu povoamento, com 
a entrada, não somente de imigrantes estrangeiros, mas também com migração interna. 
Além de funcionar como elemento povoador, o café "deixa, nas zonas por onde passa, uma 
população já radicada e cuja atividade econômica, atingindo um certo grau de maturidade, 
tende a diversificar-se cada vez mais”.(4)• A passagem dessa cultura pela Região de 
Campinas teve essa característica, preparando a área para a implantação industrial que se 
seguiria.  
 
A partir da República - 1890, o adensamento populacional da cidade, juntamente com a falta 
de saneamento básico, levaram a uma situação calamitosa de epidemia de febre amarela, 
que só viria a ser debelada alguns anos depois, com a criação da Cia. Campineira de Águas 
e Esgotos, com a instituição de normas urbanísticas de ocupação e com a definição de áreas 
para a destinação do lixo. A "peste amarela" foi oficialmente erradicada em 1897, mas fez 
com que Campinas perdesse sua posição de destaque no quadro do desenvolvimento 
paulista. Por outro lado, os cuidados com sua recuperação, a preparam para a ocupação do 
século XX.  
 
Em 1912 foi fundada a Cia. Campineira de Tração, Luz e Força; o café continua com posição 
de destaque na economia local, apesar da tendência de queda na produção pelo 
esgotamento dos solos; aumenta o número de indústrias instaladas para cerca de 80.  
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Apesar desses fatores, as três primeiras décadas do século XX não conseguem se igualar ao 
ritmo das transformações ocorridas no século XIX. Vale destacar a atenção ao cultivo do 
algodão que, de cultura secundária diante do café, desde os tempos do Império, acaba por 
substituí-lo como principal produto agrícola na economia local.  
 
Com a decadência da economia cafeeira, a base produtiva se reestrutura, principalmente em 
torno das indústrias, apoiada nas condições que se foram formando através dos anos, 
facilidades de transporte, devido à existência da excelente malha viária, representada pelas 
ferrovias e rodovias; a posição de Campinas de acordo com sua centralidade regional; o 
mercado consumidor que se formou como resultado do adensamento populacional; a 
disponibilidade de capitais para aplicação; a diversificação agrícola, pois o declínio do café 
implicou na reorganização da agricultura com o algodão, cana-de-açúcar e cítricos e também 
a estrutura dos serviços e comércio que a cidade oferecia.  
 
Das três grandes zonas econômicas voltadas para a cafeicultura, existentes no Estado no 
início do século, foi na região de Campinas, que os efeitos positivos mais se revelaram. 
Antes mesmo da crise de 1929, o Vale do Paraíba apresentava uma decadência ininterrupta 
da produção, a região campineira se distinguia pelo crescimento e fortalecimento da cultura. 
Mesmo em 1935, os efeitos de 1929 não tinham se manifestado, notando-se, entretanto que 
a exclusividade do plantio do café, encontrava-se contestada pelo aumento da produção de 
algodão. Na década de 1910/20, o algodão é a matéria básica das indústrias têxteis que se 
instalaram em Campinas, favorecidas pela eletrificação. 
 
O declínio da cultura cafeeira em Campinas foi em decorrência de uma soma de fatores; a 
quebra da bolsa de Nova Iorque, o "cansaço" das terras produtivas, o bombardeio que a 
cidade sofreu na Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas mandou queimar pés de café. 
 
De 1930 a 1940 as atividades urbanas de comércio, indústria e serviços, já eram mais 
relevantes que as rurais. A indústria local expandiu-se notadamente depois de 1930, 
deslocando-se para Campinas, no começo dos anos 40, grandes estabelecimentos agro 
processadores, devido à existência da cultura algodoeira. A partir dessa época, a cidade 
passou a constituir-se o segundo núcleo manufatureiro do Estado, atrás apenas de São 
Paulo. A atividade industrial, aos poucos, vai se expandindo nos centros urbanos onde 
encontra condições favoráveis.  
 
Esse processo resulta no fenômeno da redistribuição de terras, com o loteamento e venda 
das grandes propriedades que a cafeicultura não conseguia mais manter. Aumenta o número 
dos bairros operários, Vila Industrial, Guanabara, Proença, provenientes desses latifúndios 
loteados.  
 
 
 
Em 1936 a Adutora de Atibaia amplia a área abastecida por água, estendendo as fronteiras 
da cidade além dos leitos ferroviários. A Prefeitura preocupa-se com esta expansão da 
mancha urbana, orientando os arruamentos dos novos loteamentos. São definidos bairros 
estritamente residenciais, reforça-se a função comercial e administrativa do centro de 

Campinas, abandonando sua dependência em relação à agricultura e visando um 
crescimento com base industrial.  
 
Para efetivar este objetivo trata-se de preparar a cidade. Em 1934 foi contratado o escritório 
do urbanista Prestes Maia que estabeleceu mudanças baseadas nos princípios; necessidade 
de rápidas possibilidades de comunicação interna, seguindo o ritmo da produção industrial; 
necessidade de definir espacialmente as funções de recreação, trabalho, moradia etc. e 
necessidade da definição e manutenção de espaços para futura expansão. Em decorrência 
disso, avenidas são abertas no centro e algumas ruas alargadas e, prolongadas para darem 
espaço aos automóveis, símbolos dessa nova realidade industrial. São definidas normas de 
verticalização, numa clara intenção de multiplicar os espaços funcionais dentro da cidade. 
Houve muitas desapropriações e demolições de antigos edifícios campineiros.  
 
A implantação do Plano Urbanístico de Prestes Maia foi lenta e durante o governo de 
Juscelino Kubitschek, quando Campinas recebeu mais estímulos para industrialização, este 
foi revisto em função do automóvel. Foram desapropriados e demolidos vários prédios, até 
mesmo uma antiga igreja dos tempos coloniais, Igreja do Rosário, dando lugar aos arranha-
céus e mudando radicalmente a paisagem da cidade.  
 

"Nem tudo o que é antigo se deteriora. Uma 
área urbana antiga, não fracassa por ser velha, 
mas sim tornasse 'velha' por estar fracassada." 
(IPPLAP, 2013, p.64) 

 
A década de 1950 caracterizou-se economicamente em Campinas, como um momento de 
consolidação industrial, "observando-se significativo crescimento em ramos modernos e 
intermediários que se expandiram ligados ao processo de substituição de importações, que 
se colocava no período como modelo nacional de desenvolvimento(5). Grandes 
estabelecimentos industriais como a Singer, GE, Bosch, Clark e Rhodia, seguindo o 
movimento de interiorização da indústria, atraídas para o município, praticamente pelos 
mesmos fatores do início do século; a distância relativamente pequena da capital, e do porto 
exportador; a excelente malha viária; o grau de industrialização prévia, vale dizer, 
desenvolvida com capitais locais; o porte da cidade e a rede urbana da Região.  
 
As indústrias se instalaram ao longo dos eixos rodoviários regionais, inicialmente na Via 
Anhanguera e posteriormente nas rodovias Santos Dumont, D. Pedro I, Bandeirantes e nas 
rodovias que fazem a ligação Campinas - Mogi Mirim e Campinas - Paulínia.  
 
A localização industrial provocou a ocupação de novas áreas, ampliando a mancha periférica 
de ocupação. A urbanização acentuou-se, principalmente nas áreas mais próximas da Via 
Anhanguera, reafirmando-se como eixo de penetração industrial, e ainda hoje a área mais 
densa da Região de Campinas. Em fins da década de 60, a riqueza gerada pelas indústrias, 
possibilitou o desenvolvimento da infraestrutura de equipamentos e serviços urbanos.  
 
A década de 60 encontra Campinas como centro industrial do interior. Estrategicamente 
próxima da capital e do Porto de Santos, além do tradicional "nó" de transporte  
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rodoferroviário, a cidade capta boa parte do impulso comercial e de serviços decorrentes da 
ocupação territorial da região oeste paulista. O desenvolvimento econômico reflete-se na 
expansão física de Campinas. O crescimento se dá de forma horizontal e periférica, no 
entorno das áreas onde se concentraram as grandes indústrias. Nesta época, Campinas foi 
apontada como uma das cidades de melhores padrões urbanísticos do Brasil. 
 
Os anos 70 marcaram fortemente a evolução territorial e econômica de Campinas, que 
passaria de centro regional de médio porte à condição de grande cidade, ampliando suas 
funções de polo terciário e industrial e principalmente reforçando sua vocação regional. Os 
processos de ocupação aceleraram a expansão física, dando início à conurbação de 
Campinas com os municípios localizados ao longo da Via Anhanguera, Valinhos, Vinhedo, 
Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste e Americana, com os quais forma, nos dias 
de hoje, uma mancha urbana praticamente contínua.  
 
Ainda quanto à ocupação da cidade, somente no final dos anos 70 é que começou um 
processo de adensamento por verticalização, principalmente em Campinas, mas visível 
também em municípios como Americana e Indaiatuba. Outra característica marcante dos 
anos 70 foi a ação do Estado, nos vários níveis de governo, com investimentos significativos 
em infraestrutura, energia e transportes, que teve substancialmente alargada a malha 
rodoviária regional; produção industrial, com a construção da Refinaria do Planalto a Replan, 
em Paulínia, a maior unidade da Petrobrás no País.  
 
De sua implantação originou-se o complexo petroquímico na Região; habitação, com a 
implantação de diversos conjuntos pela Cohab, que iniciou seu funcionamento no final dos 
anos 60; incentivos e criação de políticas específicas para o setor agrícola como, fixação de 
preço mínimo, financiamento à produção, estímulo à pesquisa agronômica e as instituições 
de pesquisa e universidades.  
 
A implantação do Distrito Industrial de Campinas e a abertura do Aeroporto de Viracopos 
foram também investimentos que impulsionaram ainda mais a expansão industrial ao longo 
das rodovias Anhanguera e Santos Dumont. Vale destacar também, ao lado do crescimento 
industrial, a evolução e modernização da agropecuária, que nesta década passa a se 
especializar nas culturas exportáveis e industrializáveis. A criação, pelo governo, de 
condições favoráveis à redução dos custos de produção, resultou em preços competitivos no 
mercado internacional. Destacaram-se na produção regional a cana-de-açúcar, a laranja, a 
tangerina, o algodão, o milho e o café, além das importantes atividades fruticultora, avícola e 
floricultora.  
 
O processo de consolidação da grande cidade nos anos 70 não se fez sem um preço em 
termos sociais e de qualidade de vida da população. O aumento do favelamento e das 
periferias pobres e desequipadas foi visível, não somente em Campinas, mas também em 
municípios vizinhos. Os estudos, já elaborados para esta Região, são unânimes em salientar 
que, se os anos 70 formaram a grande cidade, a evolução dos anos 80 sinalizou claramente 
a emergente transformação de Campinas em metrópole.  
 
 

Na década de 80, continuam a ampliação e o desenvolvimento das principais funções 
urbanas apoiadas na infraestrutura física de Campinas, que já ocorriam na década passada, 
embora em ritmo mais lento. O "boom" de industrialização do interior, se consolida nos anos 
80, enquanto que a Região Metropolitana de São Paulo, tem sua participação reduzida no 
total do Estado. 
 
A Região de Campinas firma-se como um polo de indústrias de alta tecnologia, concentrando 
estabelecimentos na área da informática, microeletrônica, telecomunicações e química fina. 
No que se refere aos ramos tradicionais, o parque industrial da Região apresentou um índice 
de diversificação industrial dos mais elevados do Estado. Os municípios mais industrializados 
foram Campinas, Americana, Indaiatuba, Paulínia, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré Valinhos 
e Vinhedo. O polo industrial aí instalado foi dos mais importantes, estando atrás apenas da 
RMSP.  
 
O processo de metropolização foi materializado pela sofisticação e diversificação crescentes 
dos serviços que Campinas ofereceu em nível regional - indústrias de ponta, serviços 
modernos e diversificados, mercado de trabalho qualificado e dinâmico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
(1) Informações referentes à formação de municípios brasileiros obtidas na Enciclopédia Saras, volume 4, elaborada 
sob supervisão dos editores da Encyclopaedia Britannica, William Benton, editor. Encyclopaedia Britannica Editores 
Ltda. Rio de Janeiro, São Paulo 1969 
(2) Os agentes da Coroa Portuguesa concediam terras sem cultura a quem estivesse disposto a assumir o risco de 
trabalhá-las.  
(3) A Estruturação da Grande São Paulo/Estudo de Geografia Urbana - Juergen Richard Langenbuch 
IBGE/Departamento de Documentação e Divulgação Geográfica e Cartográfica/Rio de Janeiro 1971 
(4) São Paulo no limiar do Século XXI; Cenários da Urbanização Paulista Regiões Administrativas; Governo do Estado 
de São Paulo - Secretaria de Planejamento e Gestão - Fundação SEADE (vol. 8 março 1992).  
(5) 5ª Região Administrativa - Diagnóstico; Secretaria de Economia e Planejamento - Coordenadoria de Ação Regional 
- janeiro 1973.  
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

Complexo Industrial Carioba 

 

 
Chaminé do Complexo 

 
Igreja de São João Batista 

Construído no final do século XIX, e se configura como uma das 
primeiras fábricas têxteis no Estado de São Paulo, sendo pioneira 
no sistema de produção verticalizado, produzindo matéria-prima, 
industrializando e comercializando o produto final. Seu espaço 
reflete as diversas fases da produção, com galpões de tecelagem, 
usina e administração. A Fábrica de Tecidos Carioba foi uma das 
primeiras tecelagens paulistas, fundada em 1875 pelo engenheiro 
William Pultney Ralston, associado aos irmãos fazendeiros Antônio 
e Augusto de Souza Queiroz. Em 1884, a tecelagem é adquirida 
pelos irmãos ingleses Clement e George Willmot, que a ampliaram, 
fazendo algumas melhorias, e iniciaram a construção da Vila 
Operária. Também foram eles que em 1889 a batizaram como 
Fábrica de Tecidos Carioba, palavra que em tupi significa "pano 
branco". A Família Müller adquiriu a Fábrica de Tecidos Carioba 
em 1901 e iniciou a ampliação da Vila Operária e as casas 
patronais. Idealizado pelo seu proprietário, Hermann Müller, o 
prédio foi construído em 1909 em estilo ítalo-germânico e possui 
53 cômodos distribuídos em cinco pavimentos. Foi desapropriada 
em 1983. Um acordo com a Prefeitura de Americana permitiu 
conservar o patrimônio arquitetônico da fábrica, que foi dividida em 
30 galpões, dos quais, atualmente, quase todos são usados como 
locação de pequenas tecelagens. No Bairro Carioba está 
localizado o primeiro asfalto do Brasil. Complexo Industrial Carioba 
- Perímetro determinado pela Av. Carioba, as margens do Ribeirão 
Quilombo e as margens do Rio Piracicaba, correspondendo ao 
terreno de propriedade da Prefeitura Municipal que compreende os 
seguintes edifícios: 
•  Igreja de São João Batista, em 1925, os moradores do Bairro 
Carioba fundaram uma comunidade católica dedicada a São João 
Batista e construíram uma pequena capela entre as casas da 
colônia. Com a prosperidade da fábrica e o crescimento do bairro, 
a capela à beira do Quilombo ficou pequena para acolher a todos. 
Em 1946, o local escolhido pelos moradores é a estrada que 
levava a antiga leiteria, o ponto mais alto e visível do bairro. Em 
29 de junho de 1947, foi lançada a pedra fundamental,e em 1949, 
foi realizada a primeira Santa Missa na Capela. A vida na 
comunidade foi intensa até 1976, quando a fábrica foi fechada e o 
bairro desocupado. Em 1994, os antigos moradores do bairro se 
reuniram e ressurgiu a comunidade. Entre os anos de 1996 a 
1999, voltou a acontecer a festa do padroeiro e a capela passou 
por uma grande reforma, com a recuperação do telhado e a 
construção de um galpão para eventos. 

•  Fábrica de Fitas e Elásticos Quilombo S/A atual Indústria 
Fiomatex;  

Número do 
Processo: 23132/84 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 21 de 
09/05/2013 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 22/05/13, 
pgs. 68 e 69. 

Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 400, pg. 118 

- - 

Lei nº 5.997, de 22 de dezembro de 2016 

Art. 12. A política de desenvolvimento econômico deve observar 

as seguintes diretrizes: (...) 
V. diretrizes para o turismo: (...) 
c) restaurar e resgatar a identidade do Município através do 

Plano Carioba, de modo a oferecer uma dinâmica entre a 
história, cultura e turismo de Americana; (...) 
e) restaurar e preservar os espaços históricos, culturais e 

turísticos; (...) 

Art. 18. A política de cultura deverá observar as seguintes 

diretrizes: (...) 
VII. promover a integração da Secretaria de Cultura e Turismo 

com outras Secretarias do Município, visando uma melhor 

educação artística e cultural; (...) 

X. montar uma equipe técnica para atuação nos espaços 

culturais, composta por especialistas, tais como museólogos, 
historiadores, pedagogos com conhecimento em artes e/ou 
história, técnicos em restauração, entre outros; (...) 

Art. 22. Constitui patrimônio natural, cultural, histórico, 

arquitetônico, paisagístico e arqueológico do Município o 
conjunto de bens existentes em seu território, de domínio público 
ou privado, cuja proteção e preservação sejam de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, 
quer por seu significativo valor arqueológico, artístico, 
arquitetônico, etnográfico, natural, paisagístico ou ambiental. 

Art. 23. São diretrizes da política municipal de proteção da 

memória e do patrimônio natural, cultural, histórico, 
arquitetônico, paisagístico e arqueológico do Município: 
I. garantir e fortalecer a legislação municipal vigente sobre a 

preservação do patrimônio histórico e cultural do Município, 
em especial, a Lei n° 3.787, de 25 de março de 2003; 
II. valorizar e estimular o uso, a conservação e a restauração do 

patrimônio cultural e arquitetônico do Município; 
III. garantir usos compatíveis para as edificações que façam 

parte do patrimônio arquitetônico do Município; 
IV. estimular e preservar a diversidade cultural existente no 

Município; 
V. promover a integração entre os órgãos municipais, 

estaduais e federais e com outras entidades, visando ao 
incremento de ações conjuntas e eficazes para a preservação, 
recuperação e conservação do patrimônio cultural; 
VI. contribuir para a construção da cidadania cultural do 

Município de Americana. 

 

 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.americana.sp.gov.br/legislacao/lei_3787.html
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

 

Fábrica de Fitas e Elásticos Quilombo S/A 

 

Antigo Grupo Escolar 

 

Associação de Mútuo Socorro 

 

• Antigo Grupo Escolar [c. 1921]; 
•  Antiga sede da Associação de Mútuo Socorro; atual Casa do 
Conto; 

• Residência Hermann Müller, incluindo casa do caseiro, antiga 
garagem e celeiro, tratamento paisagístico da piscina, área do 
orquidário municipal, atualmente a Casa de Cultura “Hermann 
Müller”; destinado às manifestações artísticas da cidade, entre 
elas exposições, palestras, shows musicais, pesquisas históricas, 
etc. 

•  Remanescente de residência do conjunto da Vila Operária,  
•  Açougue e Caixa d’água;  
• Usina Cariobinha (formada pela barragem, Casa de Força, 
Decantador e residência) [1935] . Construída em 1935 pela 
família Müller no Ribeirão Quilombo,desativada na década de 
1990, atualmente pertence a Companhia Paulista de Força e Luz 
- CPFL. 

•  Conjunto de galpões de fábricas têxteis, o conjunto de salões do 
complexo de Salões da Carioba, construídos na primeira década 
do século XX e ampliados no ano de 1951. Atualmente são 
locados para tecelagem pela Prefeitura de Americana. 

Fontes: Processo de Tombamento Condephaat,  

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=96&a=pontosTuristicos_f
abricasCarioba em 26/02/2018,  
http://www.agemcamp.sp.gov.br, http://www.aspeca.com.br/historia.php 

https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g1426464-d4375818-r203162180-
Municipal_Teaching_and_History_Museum-Americana_State_of_Sao_Paulo.html 

 

 

 

  

Art. 75. Enquanto não aprovado o Regulamento da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Americana - APAMA, de que 
trata o art. 36 desta lei, a Macrozona de Uso Predominante 
Ambiental - MPA fica assim composta: (...) 

III. quanto às áreas especiais: 
a. Área de Preservação Histórica do Museu Conselheiro Carrão; 
b. Área de Preservação Histórica Sobrado Velho; (...) 

Art. 101. A Unidade de Preservação Histórica - UPH, da 

Macrozona de Uso Predominante Urbano - MPU, é a porção do 
território destinada ao incentivo da preservação da história e da 
conservação dos aspectos arquitetônico, paisagístico e culturais 
do Município, ficando distribuídas, na Área de Planejamento - 
AP04, nos imóveis identificados pelos cadastros número: 
I. 15.0630.0074.000; 
II. 15.0680.0054.000; 
III. 15.0630.0100.000; 
IV. 15.0680.0021.000. (...) 

 

Lei nº 3.787, de 25 de março de 2003 

"Dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico e 
cultural do Município, cria o Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Americana - CONDEPHAM e dá outras 

providências." 
O município possui lei de incentivo à cultura, lei, nº 
2945/1995, que prevê que investimentos em atividades 
culturais recebam incentivo fiscal concedido à pessoa física 
ou jurídica.  
O Conselho Municipal de Cultura, criado pela Lei/Decreto 
nº 03078/1997, é formado através de indicação da 
sociedade civil e do poder público, tendo função consultiva, 
deliberativa, normativa, fiscalizadora e executiva. 
O Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei/Decreto 
3078/1997 é administrado por um colegiado diretor, com 
participação da sociedade civil. 

O órgão responsável pela gestão cultural no município é a 
Secretaria de Cultura e Turismo. 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

 

 

Casa de Cultura Hermann Müller 

 

Usina Hidrelétrica de Cariobinha 

 

Salões da Tecelagem 

Localização: Av. Carioba, 113 à 2001 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

Fazenda Salto Grande - sede 

 

 

Localização: Estr. Salto Grande, km 20 

Presume-se que a sede da Fazenda Salto Grande tenha sido 
edificada no início do século XIX, em terras que pertenceram a 
Domingos da Costa Machado. Depois de passar por diversos 
proprietários, foi adquirida, em 1902, pela Rawlison Muller Cia, da 
Fábrica de Tecidos Carioba e, posteriormente, transferida a J. J. 
Abdalla. A Prefeitura Municipal de Americana, por volta de 1975, 
com a intenção de transformá-la em museu, desapropriou-a. Em 
meados da década de 1980, o Condephaat a restaurou adaptando-
a ao novo uso. Os sistemas construtivos utilizados são a taipa de 
pilão e o pau a pique. Possui trinta e seis dependências 
distribuídas em planta retangular. Internamente, salienta-se o seu 
grande salão central em chão batido, cujo pé-direito alcança a 
altura total do sobrado, por onde se dá o acesso ao pavimento 
superior. A casa sede da Fazenda Salto Grande foi transformada 
no Museu Histórico e Pedagógico "Dr. João da Silva Carrão". 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT - Carlos Lemos  

Número do 
Processo: 00486/74 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução SC 8 de 
15/04/1982 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 30/04/82, 
pg. 23. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

169, p. 39, 
07/05/1982. 

- - 

 

Colônia Sobrado Velho e seu entorno 

 

 

Localização: Estr. Americana/Paulínia 

A colônia está distante 6 quilômetros da casa sede, atualmente, 
propriedade da família Abdalla. O conjunto construído na década 
de 1940, representa a única colônia rural que remanesce no 
Município, cuja denominação foi dada em homenagem aos 
esforços dos imigrantes italianos, que trabalhavam na Fazenda 
Salto Grande, no cultivo de café, que a partir do ano de 1887 se 
instalaram nessa localidade e construíram cinco colônias, a 
saber, Sobrado Velho, Tapera, Quebra Popa, Boa Vista e 
Botafogo 

Fontes: http://www.agemcamp.sp.gov.br https://acervocosmopolense.blogspot.com.br 

- - 

Decreto nº 7330 de 20 
de julho de 2007, 

declara de Interesse 
Histórico do 
Município, para fins de 
tombamento, o 
conjunto de prédios 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

Estação Ferroviária de Americana e vila; 
atual Estação Cultura 

 

 
Vila de casas 

Localização: Av. Dom Pedro II, 14 a 86 

A estação de Americana é uma das mais antigas da Paulista e foi 
inaugurada em 1875, com o nome de Santa Bárbara, pois estava 
mais próxima da sede deste município do que do centro de 
Campinas, à qual pertencia. Era uma estação intermediária, no 
meio do nada. Nesta época, entretanto, começaram a chegar os 
primeiros imigrantes norte-americanos, sulistas, em sua maioria 
provenientes do Alabama, derrotados que foram e arruinados pela 
Guerra Civil Americana. Aos poucos, o lugar passou a se chamar 
Villa Americana, por causa de sua presença. Este nome foi dado 
pela Cia. Paulista à estação no início do ano de 1900. Já em 1904, 
a vila se tornou distrito de paz de Santa Bárbara. Na antiga 
estação aconteceu um fato marcante: em 1906, o secretário de 
Governo americano, Elihu Root, que havia vindo presidir a 
Conferência Pan-Americana no Rio de Janeiro, foi convidado para 
visitar uma fazenda de café em Araras, SP. Veio de navio para 
Santos e na estação dessa cidade, tomou um trem especial da 
Paulista, descendo na estação de Guabiroba, um pouco além da 
estação principal de Araras, para visitar a Fazenda Santa Cruz. ele 
parou em Americana, para visitar a colônia de patrícios. Foi 
recebido com uma imensa emoção; na estação escura no meio de 
uma vila muito pequena e também sem iluminação, Root foi 
recebido à noite por centenas de americanos e descendentes 
carregando tochas. O conjunto de casas que forma a vila 
ferroviária foi construída pela Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, em 1911. Até hoje, serve de residência de ferroviários. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/a/americana.htm 
http://www.agemcamp.sp.gov.br 

Número do 
Processo: 61060/10 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo 

- 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
21/08/2017 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

Capela Nossa Senhora Aparecida 

 

Localização: R. Trinta de Julho, s/n 

A história da capela começou com a vinda de um casal de 
imigrantes portugueses para Americana, em 1914, após o início da 
Primeira Guerra Mundial. Sentindo falta de um espaço para 
reuniões e orações e devotos de Nossa Senhora, José da Silva 
Calvo e Mabilia decidiram em 14 de abril de 1944, construir uma 
capela com semelhança arquitetônica à que frequentavam em 
Portugal. O bairro cresceu ao redor da igrejinha, fundada pelos 
imigrantes. Patrimônio cultural de Americana, a capela foi tombada 
em 2008 pelo CONDEPHAM. O templo é visitado diariamente não 
só por moradores do bairro, mas de toda a cidade e municípios 
vizinhos, como Campinas, Nova Odessa e Sumaré. Ao longo dos 
mais de 70 anos de existência a capela passou por duas 
restaurações. A primeira foi em 1994, quando completou 50 anos, 
e a segunda há mais de 10 anos. Na última reforma foram 
instaladas uma grade ao redor da igreja e foi construído um 
corredor para abrigar o veleiro, onde são depositadas as velas com 
orações e pedidos dos fiéis. 

Fonte: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/10/especial/regiao_ 
metropolitana/107290-familia-mantem-capela-por-70-anos-em-americana.html em 
26/02/2018 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 



 

 

 22 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 
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Igreja Matriz de Santo Antônio - Velha 

 

Localização: Pça. da Matriz, s/n 

Igreja do final do século XIX, foi construída por imigrantes italianos. 
No ano da construção, em 1897, foi realizada a 1ª missa inaugural 
na 2ª capela construída a Santo Antônio, a 300m da linha férrea, 
região central de Vila Americana e que daria origem à Igreja 
Matriz. Em 1900, a Paróquia de Santo Antônio foi oficialmente 
instaurada. O pequeno templo foi construído à base de doações e 
trabalho dos próprios imigrantes que se mudaram para a área após 
a falência do Major Francisco de Campos, proprietário da fazenda 
de Salto Grande. A partir da década de 50, ela passou a ser 
conhecida como Matriz Velha, após a construção da Nova Matriz. 
Com a elevação da Nova Matriz ao grau de Santuário Diocesano 
em 2013, a "Matriz Velha" volta a ser a Matriz da cidade.  

Fonte: https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=99&a= 
pontosTuristicos_matrizVelha 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

Igreja Matriz de Santo Antônio - Nova 

 

 
Localização: Pça. Pio XII, s/n 

Construída por imigrantes italianos e seus descendentes. É uma 
das maiores igrejas católicas construídas no estilo neoclássico do 
país. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPHAM 

AMERICANA 

Ponte do Rio Atibaia 

 

Localização: Av. Nicolau João Abdalla, s/n 

Ponte construída na década de 1940, localizada próxima à casa 
sede da Fazenda Salto Grande -atual Museu Histórico e 
Pedagógico Municipal -, entre a barragem da Usina Americana e a 
confluência dos rios Atibaia e Jaguari. Atualmente, a ponte liga 
Americana a Paulínia. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

Ponte da Antiga Estrada Estadual 
Limeira/Campinas 

 

Localização: Estr. Velha de Limeira 

Construída na década de 1920 sobre o rio Piracicaba, entre 
Americana e Limeira.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN MUNICIPAL 

ARTUR 

NOGUEIRA 

Capela e Entrada do Cemitério Municipal 

 

Localização: Av. da Saudade, s/n 

Construída em 1918 em estilo eclético, a capela forma o portal do 
Cemitério Municipal. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
07/02/1990 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Lei Complementar nº 441 de 3 de abril de 2007 

Art. 27. A Política de Patrimônio Histórico e Cultural visa recuperar, 

preservar e valorizar todas as expressões e transformações de 
cunho histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, urbanístico, 
turístico, científico e tecnológico, incluindo as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais. 

Art. 28. São objetivos da Política de Patrimônio Histórico e Cultural: 
I. Tornar reconhecido pelas pessoas, e apropriado pela cidade, o 

valor histórico e cultural do patrimônio; e 
II. Garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis 

com a edificação. 

Art. 29. São diretrizes da Política de Patrimônio Histórico e Cultural: 
I. Promover o inventário dos bens histórico-culturais; 
II. Definir os imóveis de interesse do patrimônio histórico-cultural, 

para fins de recuperação e preservação; e 
III. Delimitar as Zonas Especiais de Proteção do Patrimônio 

Histórico e Cultural. 

Art. 57. As Zonas Especiais compreendem áreas de todo o território 

municipal, destinadas a aplicação de parâmetros diferenciados de 
uso e ocupação do solo que buscam o desenvolvimento urbano 
para a melhoria da qualidade de vida da população e assim se 
classificam: (...) 
II. ZEPHAC - Zona Especial de Proteção do Patrimônio Histórico, 

Ambiental e Cultural; 

Art. 59. A Zona Especial de Proteção do Patrimônio Histórico, 

Ambiental e Cultural, é constituída de áreas, edificações e locais de 
especial interesse e de grande valor paisagístico, histórico e 
cultural, que deverão receber projetos e obras que promovam 
atividades de turismo e lazer. 

Biblioteca Municipal 

 

Localização: Av. Dr. Fernando Arens, 305 

Prédio construído em 1920, onde funcionou o Grupo Escolar 
Francisco Cardona, doado pelo Governo do Estado de São Paulo 
à municipalidade. Atualmente, abriga a Biblioteca Municipal. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
24/04/1990 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Relógio da Igreja Matriz Nossa Senhora 
das Dores 

 

Localização: Praça da Matriz, s/n 

Em 8 de setembro de 1915, acontecia a reunião que daria 
sequência a criação da Capela São Sebastião, hoje Paróquia 
Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira. Uma comissão foi 
criada na casa de Horácio Ramos Cunha para discutir o projeto. 
Segundo o historiador Geso Franco de Oliveira, Cunha teve um 
grande papel na história do povo nogueirense. Hoje a paróquia é a 
matriz central do município. Em 1934 a capela deixava de ser São 
Sebastião e se tornava a Paróquia Nossa Senhora das Dores. 
Relógio instalado, em 1938, na torre da Igreja Matriz Nossa 
Senhora das Dores.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br, https://nogueirense.com.br/ conheca-os-
patrimonios-culturais-protegidos-por-lei-em-artur-nogueira em 15/03/2018 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
14/12/1990 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN MUNICIPAL 

ARTUR 
NOGUEIRA 

Corporação Musical 24 de Junho 

 

Localização: R. 10 de Abril, 760 

Construído em 1924 para sediar a Corporação Musical 24 de 
Junho, configura uma das últimas edificações de arquitetura 

tradicional do município. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

Bloco da Vaca 

 

O Bloco da Vaca é um dos mais antigos do Brasil e este 
reconhecimento no quadrante paulista incentiva e protege. 
Sobretudo protege, porque o Bloco da Vaca é mais que uma 
participação só no carnaval na cidade. Ele se mescla com a história 
de Artur Nogueira e do mundo, contando sobre os imigrantes 
espanhóis que vieram para cá. 

Fonte: https://nogueirense.com.br/ conheca-os-patrimonios-culturais-protegidos-por-
lei-em-artur-nogueira em 15/03/2018 

Bem Imaterial 

Número do 
Processo: 000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
20/09/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

- 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
27/02/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Projeto Casulo 

 

Localização: Pça. Gov. Laudo Natel , s/n 

Visando a preservação da história do município, objetos foram 
guardados em uma cápsula, no dia 10 de Abril de 2000, como um 
monumento. A abertura da cápsula deverá ocorrer em 10/04/2100. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/0000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Academia Campinense de Letras 

 

Localização: R. Marechal Deodoro, 525 

Fundada em 17 de maio de 1956, a Academia Campinense de 
Letras - ACL, é um órgão linguístico e literário brasileiro. Foi 
fundada pelo linguista Francisco Ribeiro Sampaio, com o objetivo 
de reunir os literatos da cidade. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

003/14 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Lei Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018 

Art. 3. São objetivos gerais da política urbana do município de 

Campinas: (...) 

VII. garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, 

cultural, natural e paisagístico; (...) 

Art. 4. São diretrizes gerais da política urbana do município de 

Campinas: (...) 
XVII. estímulo à conscientização da população com respeito aos 

significados e importância do patrimônio cultural e paisagístico e à 
necessidade de sua preservação; (...) 

Art. 10. São objetivos específicos para a Macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado: (...) 
II. preservar o meio ambiente sustentável, com a definição de 

diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; (...) 

Art. 11. São diretrizes específicas para a Macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado: (...) 
V. fortalecimento das atividades culturais e econômicas que 

preservem o patrimônio cultural e os imóveis de interesse histórico, 
paisagístico, arquitetônico, ambiental e cultural; (...) 

Art. 13. São diretrizes específicas para a Macrozona de Relevância 

Ambiental: (...) 
III. fortalecimento de atividades culturais e econômicas que 

preservem o patrimônio cultural; (...) 
VIII. preservar o patrimônio cultural urbano e o patrimônio ligado ao 

ambiente rural e natural; (...) 

Art. 18. São diretrizes para o perímetro urbano e para sua 

expansão com desenvolvimento ordenado: 
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural; 

Art. 27. São diretrizes para o Polo Estratégico de Desenvolvimento 

- Área Central: (...) 
V. desenvolvimento de programa de preservação do patrimônio 

edificado, valorizando as referências históricas e estimulando a 
visitação, o turismo e a economia criativa; (...) 

Art. 32. São objetivos do desenvolvimento rural: (...) 
I - preservar o território rural, seus recursos naturais e o patrimônio 

histórico, arquitetônico e cultural; (...) 

Art. 77. São objetivos e diretrizes gerais da Cultura: (...) 
IX. coordenação de estudos e pesquisas orientados à inserção do 

patrimônio cultural na dinâmica da produção social do espaço 
urbano; 
X. fomento de parcerias que visem ao desenvolvimento de 

técnicas, métodos e pesquisas que impactem positivamente a 
política de conservação do patrimônio cultural; (...) 
XIII. fomento às ações intersetoriais que fortaleçam a política 

pública de patrimônio cultural; 

Associação Comercial e Industrial de 
Campinas - ACIC 

 

Localização: R. José Paulino, 1105/1119 

O art deco, originado na Europa, a partir dos anos 1920, foi um 
conjunto de manifestações artísticas dotadas de coesão estilística. 
Especialmente no campo da arquitetura o desenvolvimento do 
estilo art deco resultou em três linhas principais: a mais 
geometrizada, conhecida como escalonada ou zingue zague; a de 
influência francesa e ênfase decorativa; e a sinuosa e 
aerodinâmica, denominada "streamline". A ACIC é um edifício art 
deco, com tendência predominantemente “streamline”, mas com 
escalonamento no coroamento e detalhes retilíneos verticais 
proeminentes na fachada, que acentuam sua verticalidade. Foi 
projetado e construído no início dos anos de 1940 pelo engenheiro 
Hoche Neger Segurado com área construída de 1.974,65 m², com 
seis pavimentos mais a cobertura. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
https://www.acidadeon.com/campinas 

- - 

Número do Processo: 

004/10 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 111 de 
11/11/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

05/02/2011 p. 14 

Bebedouro da Cia. Paulista de Estradas 
de Ferro 

 

Localização: Pça. Nove de Julho 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

003/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Bosque dos Jequitibás 

 

Localização: R. Coronel Quirino, General 

M. Salgado, Pedro Álvares Cabral e 
Uruguaiana. 

Criado em 1884 por Francisco Bueno de Miranda que manteve 
grande parte da vegetação existente. No começo do século, 
realizou obras como a abertura de alamedas e definição de áreas 
para piqueniques, viabilizando sua utilização pelo público, como 
era a sua intenção. Sem o consentimento da companhia de ferro-
carril local, implantou o transporte de bondes sobre trilhos, à tração 
animal, que teve de ser desfeito, levando o proprietário a oferecer o 
imóvel à prefeitura que o adquiriu em 1915. Situado no centro da 
cidade, em área totalmente urbanizada, o Bosque, de 
aproximadamente 10 ha, remanescente da flora original da região, 
permanece pouco alterado em sua composição arbórea, apesar da 
introdução de outras espécies vegetais, oferece fontes e bicas de 
água potável, um zoológico com 600 espécies de aves, répteis e 
mamíferos, uma pista de corrida, trenzinho, quiosques, 
lanchonetes e playground, a Casa do Caboclo, o Museu de História 
Natural, o Aquário Municipal e o Teatro Carlos Maia. Possui uma 
nascente de água que alimenta um pequeno lago, no qual há uma 
ilha, um pequeno zoológico, além de museus, teatros e bares. Em 
sua trajetória centenária de espaço de lazer, o Bosque dos 
Jequitibás mereceu além do tombamento pelo CONDEPHAAT e do 
CONDEPACC, o reconhecimento de seu zoológico pelo IBAMA em 
1995. 

Fonte: Processos de Tombamentos CONDEPHAAT e CONDEPACC 

Número do 
Processo: 09907/69 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução de 
09/04/1970. 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 10/04/70, 
pg. 32. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 1, p. 302, 
26/10/1973. 

- 

Número do Processo: 

003/93 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 013 de 
02/09/1993 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/10/1993 p. 20 
 
Ex-oficcio 

XIV. fomento às parcerias com universidades nos programas afetos 

ao Patrimônio Cultural, incluindo a realização de programas de 
estágios e pesquisa na graduação e pós-graduação; (...) 

Art. 96. A Operação Urbana Consorciada tem por finalidade: (...) 
VI. proteger, recuperar e valorizar os patrimônios ambientais, 

históricos, culturais e paisagísticos; (...) 

Art. 105. O EIV/RIV analisará os efeitos positivos e negativos do 

novo empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população, contemplando pelo menos os seguintes aspectos: (...) 
VI. os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções 

urbanísticas propostas em sua relação com as vias e logradouros 
públicos, sobre a ventilação, iluminação, paisagem urbana, 
segurança, recursos naturais e patrimônios históricos e culturais da 
vizinhança; (...) 

Art. 108. Ficam instituídas as Zonas Especiais de Preservação 

Cultural - ZEPECs como instrumento urbanístico que visa identificar 
e fortalecer tanto as porções do território destinadas à preservação, 
valorização e salvaguarda dos bens e atividades culturais, quanto 
os espaços e estruturas que dão suporte a esses bens e ao 
patrimônio imaterial. 

Art. 109. Para o enquadramento como ZEPEC, as porções do 

território deverão conter imóveis ou áreas tombadas ou protegidas 
por legislação municipal, estadual ou federal, por meio dos 
seguintes instrumentos legais: 
I. tombamento; 
II. inventário do patrimônio cultural; 
III. registro do patrimônio imaterial. 

Art. 148. O Conselho Gestor do FMDU, previsto no inciso I do art. 

147 deste Plano Diretor, tem composição paritária entre Poder 
Público e sociedade civil, da seguinte forma: (...) 
II. representantes da sociedade civil, um titular e um suplente, 

indicados pelos conselhos municipais ou diretamente eleitos, dos 
seguintes conselhos e entidades: (...) 
e) CONDEPACC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Campinas; (...) 

Lei Municipal nº 5.885, de 17 de dezembro de 1987 

Dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico, 
artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e 
ambiental do município de campinas e dá outras providências 

Art. 1. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Campinas, criado pela Lei nº 4886, de 14 de maio de 1979, passa a 
denominar-se Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Campinas e a reger-se pelas disposições constantes da presente 
Lei. 

Art. 2. Compete ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Campinas: 

Cadeia de Campinas - Antiga 

 

 

Localização: Av. Andrade Neves, 471 

Devido à precariedade e aos muitos problemas que foram se 
acentuando com o passar dos anos, a cadeia pública de 
Campinas, não proporcionava mais condições de abrigar os 
diversos setores da administração pública, as sessões do júri eram 
realizadas na casa do próprio juiz. O Governo da Província de São 
Paulo resolve então construir uma nova edificação para que se 
desse soluções finais aos problemas. Na R. do Campo, atual Av. 
Andrade Neves, em 1877, Francisco Quirino dos Santos indicou a 
área a ser desapropriada para construir uma nova cadeia, o que 
ocorreu em 1879, com projeto datado de 1893, elaborado por 
Ramos de Azevedo, cuja vida profissional iniciou-se em Campinas 
e é personagem fundamental da renovação arquitetônica vivida em 
São Paulo na virada do século XIX para o XX e, ainda, autor de 
significativos projetos arquitetônicos de prédios públicos nesse 
momento.. A edificação requintada, em estilo renascentista com 
forte influência da arquitetura maçônica, começou a ser construída 
em 1895, depois de quase duas décadas de percalços para a 
liberação de verbas. Foi inaugurada em 1896 sem festividades. A 
antiga Cadeia de Campinas é representativa do aparelhamento 
político e administrativo do Estado de São Paulo no momento da 
instituição do regime Republicano no final do século XIX. O prédio 
é representativo das edificações resultantes do processo de 
modernização das obras públicas no Estado com vistas a criação 
de infraestrutura adequada para abrigar as novas funções.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT e CONDEPACC  

Número do 
Processo: 65336/11 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 23 de 
07/05/2015 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 08/05/05, 
pg. 68. 
Livro do Tombo 
Histórico:  

- - 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/89679
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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Cambuí - Conjunto Arquitetônico 

 

Igreja N. Sra. das Dores 

 

 

 

Residências Av. Júlio de Mesquita 

As ocupações da região do Cambuí são registro de um momento 
histórico importante para Campinas com características 
urbanísticas próprias. A Av. Júlio de Mesquita era uma via aberta 
desde 1881 com o nome de R. do Cambuizal, mas somente a partir 
da década de 30 a região passa a ser local de moradia da elite 
campineira, atualmente formada por comerciantes, industriais e 
profissionais liberais bem-sucedidos e não mais pela aristocracia 
do café. A arquitetura das construções desta região são 
testemunho importante da arquitetura eclética, sobretudo a 
vertente neocolonial e também a arquitetura moderna. A forma de 
implantação das residências nos lotes, com afastamentos laterais e 
recuos frontais é uma das características da modernidade. Um 
novo desenho urbano estava sendo instituído, segundo as 
diretrizes do Plano de Melhoramentos Urbanos, realizado por 
Prestes Maia. O Colégio Progresso, fundado em 8 de outubro de 
1900, por quatro empresários e políticos: Joaquim Álvaro de Sousa 
Camargo, Luís de Campos Sales, Artur Leite de Barros e Orosimbo 
Maia, que viria a ser o primeiro prefeito da cidade. Antes de se 
instalar em prédio próprio, construído em 1917, na Av. Júlio de 
Mesquita, o colégio funcionou em outros endereços: Av. Barão de 
Itapura, Pça. do Pará e R. José Paulino. Sob a direção de Emília 
de Paiva Meira, a partir de 1902, tornou-se um marco no ensino em 
Campinas. O Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos 
Gomes”, conhecida popularmente como Centro de Convivência, é 
um conjunto arquitetônico localizado no bairro Cambuí, na cidade 
de Campinas, no interior do estado de São Paulo, Brasil. Foi 
projetado pelo arquiteto Fábio Penteado, inaugurado em 9 de 

setembro de 1976. 
Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - 

Número do Processo: 

013/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 067 de 
16/04/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal:  

18/04/2008 p. 05 e 
21/08/2008 p. 02 

I. definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio 

cultural, compreendendo o histórico, artístico, estético, 
arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do Município; 

II. coordenar, integrar e executar as atividades públicas referentes 

a essa política; 
III. proceder a estudos para elaboração e aperfeiçoamento de 

recursos institucionais e legais, genéricos ou específicos, para os 
fins dessa política; 
IV. sugerir aos poderes públicos estadual ou federal medidas para 

cumprimento das exigências decorrentes da execução dessa 
política, inclusive a modificação da legislação em vigor; 
V. efetuar, sempre que necessário, gestões junto a entidades 

privadas, solicitando-lhes a colaboração na execução da política de 
que trata o item I deste artigo; 
VI. elaborar o seu regimento interno; 
Parágrafo Único. O Conselho utilizar-se-á de recursos técnicos 

vetado de órgãos públicos ou privados, para a efetivação de suas 
finalidades. 

Art. 9. Os bens que compõem o patrimônio cultural do Município 

serão protegidos e preservados pelo instituto jurídico do 
tombamento. 
Parágrafo único. O tombamento deverá realizar-se atendendo ao 

princípio da necessária preservação e do menor ônus para o 
proprietário do imóvel 

Art. 12. Compete à Coordenadoria do Patrimônio Cultural: 
I. localizar, identificar e inventariar os bens culturais do Município; 
II. instruir os processos de tombamento e os referentes às áreas 

envoltórias dos bens tombados; 
III. propor ao Conselho normas para regulamentação das áreas 

envoltórias; 
IV. fiscalizar e supervisionar todos os serviços necessários à 

conservação e restauração de bens culturais do Município. 

Art. 15. Os bens tombados não poderão ser destruídos, 

dissolvidos, mutilados ou alterados, nem reparados, pintados ou 
restaurados sem prévia autorização do Conselho, sob pena de 
multa, a ser imposta pelo mesmo, equivalente a até 50% 
(cinquenta por cento), do seu valor, neste incluído o do terreno, se 
for o caso, sem prejuízo de outras sanções a que o infrator esteja 
sujeito. 
Parágrafo único. Nos imóveis tombados pelo patrimônio histórico 

serão permitidas alterações única e exclusivamente necessárias 
para permitir a acessibilidade de deficientes físicos e pessoas com 
mobilidade reduzida. 

Art. 20. O proprietário que, comprovadamente, não dispuser de 

recursos para proceder às obras de conservação e reparação de 
que o bem tombado necessite, deverá oportunamente comunicar 
esse fato ao Conselho, sob pena de multa. 
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Antigo Colégio Progresso Campineiro 

 

Residência Av. Coronel Silva Telles 

 

Centro de Convivência Cultural Carlos 
Gomes e Pça. Imprensa Fluminense  

Localização: R. Maria Monteiro, 1212; Av. 

Júlio de Mesquita, 594, 606, 622, 666, 704, 
726, 742, 766 e 840 Av. Coronel Silva 
Telles, 165; Pça. Imprensa Fluminense, s/n 

   

 § 1. Recebida a comunicação, o Conselho poderá providenciar a 

execução das obras necessárias. 
§ 2. O Conselho poderá, através da Coordenadoria do Patrimônio 

Cultural, projetar e executar obras de conservação de bens 
tombados, independentemente de comunicação ou anuência do 
proprietário, uma vez comprovada a urgência das mesmas. 

Art. 21. Para evitar prejuízo à visibilidade ou ao destaque de 

qualquer edificação ou sítio tombado, nenhuma obra de construção 
ou demolição poderá ser executada na área compreendida num 
raio de até 300m (trezentos metros) sem que o projeto da obra seja 
previamente aprovado pelo Conselho. 

Art. 22. Nenhuma obra de construção ou demolição nas 

vizinhanças de bens tombados, sejam edificações, loteamentos ou 
locação e colocação de propaganda, painéis, dísticos, cartazes ou 
semelhantes poderá ser autorizada ou aprovada pelo Município, 
quando estiver em desacordo com os padrões de ordem estética 
fixados pelo Conselho. 
Parágrafo Único. A fixação dos padrões referidos neste artigo será 

feita por decreto, mediante proposta do Conselho. 
Art. 23. A regulamentação do uso das áreas envoltórias dos bens 

tombados pelo Município de Campinas, que estabelecerá os 
critérios que deverão ser obedecidos pelas novas construções, 
deverá necessariamente constar das resoluções de tombamento. 
 
Lei, n

o
 12.355/2005 

O município possui lei de incentivo à cultura, que prevê que os 
investimentos em atividades culturais recebam incentivo fiscal 
concedido à pessoa física ou jurídica e financiamento público. Estes 
incentivos podem ser concedidos na forma de financiamento de 
todo ou parte do projeto através do Fundo Municipal de Cultura, 
administrado por um colegiado diretor, com participação da 
sociedade civil. 
 

Entre as fazendas tombadas, 15 estão em Joaquim Egídio: 
Sertão, Santana da Lapa, Capoeira Grande, Palmeiras, Boa Vista, 
Santa Mônica, Cabras, São Joaquim, São Pedro, Guariroba, Três 
Pedras, São José, Santa Maria, Santo Antônio de Braga, São 
Lourenço. Em Sousas são nove: Fazendinha, São João, Iracema, 
Santana do Atalaia, Sant’Ana, Alpes, das Pedras, Espírito Santo e 
Roseira. Outras nove na área da Administração Regional 14: 
Santa Cândida, Monte d’Este, Pau d’Alho, Sete Quedas, Recreio, 
São João do Atibaia, São Quirino, Jaguari e São João. 
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Capela da Hípica 

 

Localização: R. Oswaldo Von Zuben, 297 

A capela está localizada em uma área que originalmente pertencia 
a Fazenda Matto Dentro, cujo dono era Francisco Egydio que ao 
falecer em 1860 com 82 anos, deixou à viúva Maria Luzia e 
herdeiros, a propriedade, que resolveram desmembrar em bens 
agrícolas menores. O adquirente de uma das partes foi Francisco 
Inácio do Amaral Lapa, denominando-a Fazenda Lapa. Pelo fato 
do falecimento dos fundadores, a fazenda passou para as filhas 
Olímpia, casada com Antônio Álvaro de Sousa Camargo e Leonor 
casada com Elisário Penteado. Em 1900 estava sobre a 
responsabilidade da firma Sousa Camargo & Penteado, e, 
posteriormente, as terras ficaram em definitivo com Olímpia e 
Antônio Álvaro, que após a morte do casal, ficou como herança aos 
filhos, sendo que mais tarde a filha Judith Álvaro de Sousa Santos 
casada com Celso Egídio de Sousa Santos tornou-se a única dona. 
A pequena igreja foi construída por Osvaldo Prudente Corrêa, 
Marido de Iracema Lapa, prima de Judith. Estas terras foram 
produtoras de café em larga escala, até o completo esgotamento 
de solo, e com as sucessivas crises econômicas ocorridas no setor 
cafeeiro, na metade do século XX, os terrenos foram vendidas a 
Sociedade Hípica de Campinas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/92 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 049 de 
13/05/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/11/2007 p. 04 

 

Capela de Santa Cruz 

 

Localização: Pça. XV de Novembro 

A mais antiga Capela de Campinas, sede da primeira paróquia da 
cidade, foi construída no terceiro dos três campinhos (clareiras na 
mata) que deram origem ao povoamento local e a cidade de 
Campinas no século XVIII. O prédio constitui-se num raro exemplar 
de arquitetura urbana de transição do estilo colonial (taipa de pilão) 
para o neoclássico. Com a reforma na segunda metade do século 
XIX, as características arquitetônicas da fachada neoclássica 
ficaram marcadas no frontão, nas janelas em pleno arco, na 
platibanda e nas colunas com capitel e base. A igreja deixou de 
sediar a primeira paróquia da cidade em 1781, porque a atual 
Basílica do Carmo assumiu esta posição na época. A Capela de 
Santa Cruz retomou a condição de paróquia em 1870. O Largo 
Santa Cruz, seu pátio fronteiro, ganhou fama por ter sido palco de 
marcantes episódios ocorridos no século XIX, pois foi o local de 
passagem onde agrupavam-se ranchos e pousos de tropeiros que 
ali paravam por alguns dias, a fim de se refazerem, antes de seguir 
viagem para o sertão de Goiás e Mato Grosso, em busca de 
pedras preciosas. O local também ficou marcado, entre outras 
coisas, por ter sido o local da forca por volta de 1835. O 
tombamento do edifício foi pedido pelos próprios religiosos, em 
função do valor histórico do templo construído em taipa.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/98 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 031 de 
29/11/1999 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

05/02/1999 p. 02 
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Capela Santa Cruz do Fundão 

 

Localização: R. da Abolição, 1017 

Atual Capela Nossa Senhora da Penha e Túmulo do Escravo 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

003/12 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Casa da Banda Carlos Gomes 

 

Localização: R. Benjamin Constant, 1423 

Em 04 de julho de 1895 foi fundada a Banda Ítalo-Brasileira, que se 
tornaria uma das corporações musicais mais significativas no 
cenário cultural da cidade, sendo considerada em determinado 
período, a banda mais importante do interior do Estado. Quando do 
36º ano da sua fundação, os responsáveis empenharam-se em 
angariar fundos e materiais para a construção da sede própria. Os 
recursos vieram das quermesses realizadas no Bosque dos 
Jequitibás, e das doações de materiais, mão de obra e do terreno, 
por famílias campineiras. No "livro de ouro" da Corporação 
constam as assinaturas, e o material doado, como telhas 
francesas, caibros, assoalho, cal, cimento, tijolos etc., bem como 
quem auxiliou nas pinturas dos ambientes. O prédio foi erguido 
para ensaios e apresentações musicais, sendo o primeiro com 
essas características em Campinas. No dia 04 de julho de 1931 dá-
se a inauguração do edifício, sede de uma instituição hoje 
centenária, como é o caso da Banda Carlos Gomes. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

006/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 060 de 
14/04/2005 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

21/06/2005 p. 03 

Casa de Saúde de Campinas - antigo 

Circolo Italiani Uniti 

 

O Circolo Italiani Uniti, hoje Casa de Saúde Campinas, foi fundado 
em 1881, pelo comerciante italiano Attilio Bucci e alguns 
companheiros, com a finalidade de oferecer aos conterrâneos mais 
pobres mais lazer, educação e assistência médica. Com projeto 
dos engenheiros Samuele Malfatti e Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo, a sociedade italiana inaugurou seu salão nobre e quatro 
salas no dia 02 de maio de 1886 para desenvolver os estudos em 
língua italiana para mais de 100 alunos. Durante o período de febre 
amarela, o presidente da Câmara Municipal, Sr. José Paulino 
Nogueira manda providenciar enfermarias municipais no intuito de 
acudir aos que caiam doentes. O Circolo Italiani, num ato de 
solidariedade, transformou-se em enfermaria improvisada. Após o 
fim da febre amarela a escola continuou a funcionar até que em 
outubro de 1918 a cidade foi assolada pela epidemia de gripe 
espanhola, transformando novamente o edifício em enfermaria, 

- - 

Número do Processo: 

007/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 026 de 
20/03/1997 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

01/05/1997 p. 07 
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Localização: Pça. Dr. Toffoli, 28 

o que fez com que dois de seus mais importantes líderes, Sr. Irineo 
Checchia e Mário Gatti iniciassem as obras definitivas para a 
implantação do Hospital, finalizando em 1920 as atividades 
escolares. A diretoria passou então a comprar terrenos próximos 
ao hospital e em 1924, foram inauguradas as duas alas superiores 
do hospital. Foi durante o período de perseguições aos italianos 
radicados no Brasil, por conta da 2ª guerra mundial que o Circolo 
Italiani Uniti perdeu seu nome intitulando-se finalmente Casa de 
Saúde Campinas. Da antiga construção pouco se aproveitou, o 
prédio atual apresenta porões altos, com ornamentação típica do 
neo renascimento. Apesar da imponência do edifício, o mesmo 
possui uma leveza e uma elegância dificilmente encontrada nos 
prédios de grande porte. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

  

  

Casa do Sol 

 

Localização: R. João Caetano Monteiro, 

s/n 

Imóvel composto de edificação e terreno arborizado foi onde viveu 
desde a década de 1960 a escritora Hilda Hilst, considerada uma 
das mais importantes vozes do século 20. Ali ela realizou mais de 
80% de sua obra. Nas décadas de 1970/80 a "Casa do Sol" foi 
frequentada por grandes nomes da intelectualidade brasileira, tais 
como, o maestro José Antônio de Almeida Prado, os escritores 
Lígia Fagundes Telles, Caio Fernando Abreu, a poeta Olga Savary, 
os críticos Léo Gibson Ribeiro, Nelly Novaes Coelho, os físicos 
Mário Shenberg, César Lattes e Newton Bernardes, a pintora Maria 
Bonomi e outros. Muitos artistas também ali moraram e criaram 
suas obras. Hoje, a "Casa do Sol" guarda o acervo pessoal de 
Hilda Hilst e atua como difusor de produções culturais e 
hospedagem de estudantes bolsistas em projetos culturais. 

"Minha casa é guardiã do meu corpo 
E protetora de todas as minhas ardências. 
E transmuta em palavra 
Paixão e veemência" - Hilda Hilst 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/11 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 119 de 
02/04/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

09/11/2011 p. 02 

Casa Grande e Tulha - Chácara do 
Paraíso das Campinas Velhas 

 

No final do século XVIII, Campinas, já elevada à vila, desenvolvia-
se com uma economia voltada à produção açucareira, que se 
estende até meados do século seguinte. Neste período, apresentou 
significativas transformações tanto no centro urbano, quanto na 
zona rural, nesta última, com a introdução de fazendas, 
estruturadas exclusivamente para o plantio e transformação do 
açúcar. Cláudio Fernandes de Sampaio e sua mulher Rosa Maria 
de Abreu e Silva, figurando entre os primeiros moradores no 
município de Campinas, também teriam sido os primeiros donos da 
fazenda. O engenho Tulha foi construído no auge do momento 
açucareiro, entre 1790 e 1795, sendo possível que a Casa Grande 
seja uma construção remanescente de 1830, período em que 
iniciava a montagem da estrutura cafeeira local.  

Número do 
Processo: 24461/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 10 de 
30/04/1986 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 01/05/86 
pg.21.  
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

169, p. 39, 
07/05/1982. 

Classificação: 

Conjunto 
Arquitetônico 
Nº do Processo: 

1460 
Ano de Abertura: 

2000 
Situação: Tombado 

jun. 2015 
Livro de Tombo: 

Histórico 

Número do Processo: 

001/90 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 010 de 
29/09/1992 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/12/1988 p. 17 

 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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Localização: Av. Arlindo Joaquim de 

Lemos, 1300 

A construção da tulha, anterior à da casa grande, ao que tudo 
indica, é de 1790. Considerada a mais antiga fazenda de café na 
cidade, a grande propriedade foi herdada por Maria Felicíssima 
Miquelina de Abreu, do padre e seu padrinho de batismo, Manoel 
José Fernandes Pinto. Supõe-se que o construtor da Casa Grande 
tenha sido seu marido Joaquim José Soares de Carvalho. Através 
dos anos a propriedade foi sendo dividida entre seus herdeiros. 
Arlindo Joaquim de Lemos herdou parte da fazenda que passou a 
se chamar Chácara Paraíso e posteriormente adquiriu a parte 
denominada Chácara Proença. Em 1941, a Chácara Proença foi 
novamente dividida, cabendo por sorteio a antiga sede da fazenda 
à Arlindo de Lemos Jr., que a vendeu à família Hossri. Em 1978, o 
arquiteto Antônio da Costa Santos adquiriu o lote de 2.688,75 m², 
situação a que foi reduzida a antiga fazenda, com a Casa Grande e 
Tulha e realizou reformas criteriosas no imóvel. O imóvel foi 
tombado em 1990 pelo CONDEPACC a pedido de seu proprietário. 
Antônio da Costa Santos viveu com sua família no local até tornar-
se prefeito da cidade de Campinas em 2001. 

Fonte: Processos de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT 

  

  

Casa Modernista 

 

Localização: R. Emílio Ribas, 233 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

002/09 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Casarão de Joaquim Egídio 

 

Localização: Av. Dr. Heitor Penteado, 

1172 

O casarão onde funciona a subprefeitura do distrito de Joaquim 
Egídio é construção remanescente do processo de sua formação, 
onde funcionava o comércio destinado a população rural. A família 
Nalin, que exercia a alfaiataria, construiu o casarão, no auge da 
lavoura do café. Em 1929 houve uma redução drástica da 
população local, o que afetou o estabelecimento da família Nalin. A 
edificação foi subdividida inteiramente para abrigar cinco famílias, 
até a desapropriação do imóvel pela Prefeitura em 1981. O edifício 
foi restaurado em 1988 para recuperar o que época estava 
deteriorado. A construção é formada por duas partes distintas: um 
bloco frontal, onde a fachada tem elementos importantes e 
diferenciadas, obedecendo o estilo neoclássico do final do século 
19. A parte posterior é mais modesta, onde não aparecem os arcos 
e vincos das paredes. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT 
http://www.cidadeecultura.com 

- - 

Número do Processo: 

006/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 140 de 
22/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

13/11/2015 p. 14 
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Catedral Metropolitana 

 

Localização: R. Regente Feijó, 1013 

A Catedral de Campinas originou-se de recursos arrecadados da 
população campineira, no início do século XIX. Em 1845 já havia 
sido concluído o telhado e, em 1853, Antônio Francisco Guimarães, 
o “Bahia", um rico português, mandou buscar na Bahia o artista 
Vitoriano dos Anjos Figueiroa, para entalhar o altar-mor, dois 
púlpitos e as delicadíssimas rendas das grades da nave, coro e 
sacadas da capela-mor. Desentendendo-se com o novo presidente 
de obras da Catedral, Vitoriano deixou os trabalhos por volta de 
1861, sendo concluídos pelo ituano Bernardino de Sena Reis e 
Almeida, que fez todos os altares da nave e os das duas pequenas 
capelas laterais. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição foi 
inaugurada em 8 de dezembro de 1883. A construção da sua 
fachada foi dirigida por Cristóvão Bonini e Ramos de Azevedo. Este 
último teve destacada participação na obra devido ao seu projeto 
para a introdução da torre, em taipa de pilão. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT 
Correio Popular 

Número do 
Processo: 20217/77 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 20 de 
30/05/1981 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 18/06/81, 
pg. 25. 
Livro do Tombo 

Histórico: inscrição nº 

148, p. 27, 

22/12/1981. 

Classificação: 

Edificação e Acervo 
Nº do Processo: 

764 
Ano de Abertura: 

1965 
Situação: Anexado 
Livro de Tombo:  
Classificação: 

Edificação e Acervo 
Nº do Processo: 

1371 
Ano de Abertura: 

1996 
Situação: Anexado 
Livro de Tombo:  

Número do 
Processo: 005/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 001 de 
19/12/1988 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/12/1988 p. 11 
 
Ex-officio  

 

Cemitério da Saudade, Cemitérios 
Particulares em Território Anexo, 
Capelas e Monumentos Funerários 

 

Localização: Av. da Saudade, s/n 

Oferecendo abrigo para os restos mortais de moradores de 
Campinas desde o final do século 19, o Cemitério da Saudade não 
é apenas um repositório de recordações, tristeza e fé. Tombado 
como patrimônio cultural da cidade em novembro de 2003, o 
cemitério lista um acervo de pequenas e grandes obras, 
expressivas das representações que a arte produziu durante uma 
década como ideal religioso em torno da morte. São jazigos e 
capelas adornados por estátuas forjadas em material nobre, 
concebidas geralmente dentro de um academicismo refinado, que 
têm nas mãos do escultor Lélio Colluccini seu principal realizador. 
Primeiro cemitério público do País, o Cemitério da Saudade 
incorporou em 1881, ano de sua inauguração, os quatro cemitérios 
então existentes na cidade, todos propriedades particulares. Foi o 
campineiro Ferreira Penteado quem doou parte de suas terras para 
a construção do novo campo. As terras foram meticulosamente 
loteadas para que o novo cemitério pudesse manter na morte a 
segmentação social que determinou a sorte dos vivos. Para 
percorrer os caminhos silenciosos da Saudade, guiado por essa 
perspectiva histórica, é importante perceber especificidades, como 
a estrutura urbanística rara para a planificação de cemitérios, que 
dividiu o espaço em eixos, semelhante ao traçado de uma cidade 
planejada. Nesse passo, o observador vai perceber também os 
sinais das 19 ampliações que o cemitério sofreu a partir da década 
de 30 até os anos 60. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do 
Processo: 002/92 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 053 de 
25/11/2004 

Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

10/12/2004 p. 07 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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Cemitério, Igreja e Sociedade Escolar 

 

 

 

Localização: Bairro Friburgo 

Bens de importância cultural, histórica e arquitetônica, construídos 
no século XIX por antigos colonos germânicos, preservam suas 
características socioculturais. A região cafeeira de Campinas 
recebe, na segunda metade do século XIX, grandes grupos de 
imigrantes. Dentre eles, a família de Frederich Tamerus decide sair 
em busca de terras férteis. Rumando para o oeste, encontra uma 
área com cerca de 800 alqueires entre as cidades de Monte Mor, 
Campinas e Indaiatuba. Nesta área, que hoje conhecemos por 
Friburgo, várias famílias foram se instalando.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do 
Processo: 005/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 098 de 
31/05/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

02/06/2010 p. 04 
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Centro de Ciências, Letras e Artes - 
CCLA e Acervos acondicionados na 
instituição; bens móveis e acervos - 
Museu Carlos Gomes, biblioteca e 
coleções 

 

Localização: R. Bernardino de Campos, 

989 

Inaugurado em 1941, mas a Instituição já existia desde 1901, 
fundada por Cesar Bierrembach, este edifício é bem característico 
do estilo Art deco escalonado ou zigue zague, foi projetado por Lix 
da Cunha, que aliás já havia projetado o primeiro edifício alto de 
Campinas, o Edifício Santana, na linha streamline do estilo. O 
CCLA é um art déco mais de fachada do que internamente como 
costumavam ser os prédios do estilo na época. Ele possuía 
originalmente uma área de 1060 m2. Não foi projetado elevador 
para acesso aos 3 andares, o que hoje dificulta sua adaptação 
conforme os quesitos de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais que queiram visitar os museus, a 
pinacoteca ou a biblioteca que o edifício abriga. Lá está instalado o 
Museu Carlos Gomes e o Museu Campos Salles, uma biblioteca 
com 120 mil volumes, sendo 800 raros, e uma pinacoteca com 180 
obras. As obras do art deco eram concebidas de maneira global. 
Desde a implantação no terreno até os acabamentos, esquadrias, 
gradis, móveis e detalhes decorativos internos. Este edifício foi 
implantado em terreno de esquina o que lhe confere destaque e 
tem a fachada recortada no coroamento, o que caracteriza o 
escalonamento art deco. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

Número do 
Processo: 51547/05 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
tombamento 

- 

Número do 
Processo: 028/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 106 de 
12/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

30/09/2010 p. 09 
e 

Número do 
Processo: 003/09 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Centro de Memória da UNICAMP - CMU 

 

Localização: R. Sergio Buarque de 

Holanda, 800 

O Centro de Memória - CMU, vinculado à Reitoria da Universidade 
Estadual de Campinas - Unicamp, tem como objetivo promover e 
integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltados à 
reconstrução da memória histórica e sociocultural de Campinas e 
região. Para a realização desse trabalho, o Centro conta com 
acervos documentais e bibliográficos, cuidando, ainda, de sua 
restauração, organização, conservação e divulgação. O CMU 
realiza pesquisas próprias e/ou em convênios com outras 
instituições (Prefeituras, escolas, organizações não-
governamentais etc.); presta assessoria a projetos ligados à 
memória histórica e ao patrimônio sociocultural; organiza e 
promove eventos de ordem acadêmica (seminários, conferências, 
exposições) cursos, treinamentos e/ou estágios voltados à 
preservação da memória nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Restauração de Documentos, História Oral e 
Iconografia. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 
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Centro Histórico - 28 imóveis do 
Inventário 

 

 

 

 

Exemplares testemunhos do processo de inversão do capital 
agroexportador cafeeiro para o capital industrial em Campinas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC  

- - 

Número dos 
Processos: 017, 018, 

020, 021, 022, 024, 
027, 031, 034 e 035/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 145 de 
23/12/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/12/2015 p. 13 
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Localização: R. Regente Feijó, 824;  

R. 13 de Maio, 60, 69, 73, 87, 95, 101, 105, 
111, 115, 117, 123, 127, 129, 133, 135, 
139, 143, 147, 149, 155, 270, 274, 721;  
R. Costa Aguiar, 23, 27, 83, 87; R. 11 de 
Agosto, 54; R. Visconde do Rio Branco, 
302, 306, 308, 310, 400, 412; R. Barão de 
Jaguara, 1148, 1172, 1214, 1224; R. Gen. 
Osório, 490, 1051; Av. Campos Salles, 
290, 402, 778, 784, 786, 798, 806, 810, 
946/954; R. José Paulino, 1064, 1068, 
1698; R. Saldanha Marinho, 315, 321; Av. 
Andrade Neves, 214, R. Dr. Quirino, 
1416/1420; Av. Andrade Neves, 589; R. Dr. 
Mascarenhas, 249; R. Lusitana, 1733, 
1741, 1747; Av. Orosimbo Maia, 75. 
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Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - 
Passagens Inferiores da Maria Fumaça e 
Edificações Remanescentes nos Pátios 
Ferroviários 

 

Localização: Km 8,2 até Km 27,4 

1. Trecho Estação Anhumas a Pedro Américo - 9 passagens 
2. Trecho Estação Pedro Américo a Tanquinho - 7 passagens 
3. Trecho Estação Tanquinho a Des. Furtado - 4 passagens 
4. Trecho Estação Des. Furtado a Estação Carlos Gomes - 4 
passagens 

e 

1. Pátio Anhumas - 6 edificações 
2. Pátio Pedro Américo - 9 edificações 
3. Pátio Tanquinho - 7 edificações 
4. Pátio Desembargador Furtado - 1 edificação 
5. Pátio Carlos Gomes - 3 edificações 
 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

004/11 

 

Em Estudo de 
Tombamento 

e  

Número do Processo: 

005/11 

 

Em Estudo de 
Tombamento 

 

Colégio Ateneu Campinense 

 

Localização: R. Barreto Leme, 1515 

O imóvel, em alvenaria de tijolos, do final do século XIX, nos 
remete a uma leitura de intersecção entre o espaço urbano e o 
rural. Não apresenta elementos construtivos requintados como os 
solares edificados no espaço urbano em formação, do final do 
mesmo século, nem a grandiosidade das casas-sedes das 
fazendas da época. Pertenceu a família Abreu Soares até 1954, 
servindo de moradia. Com a venda do imóvel ao Professor Carlos 
Lencastre passou a abrigar instituições de ensino sob sua direção. 
Finalmente, em 1978, o Sr. Paulino da Costa Eduardo, o aluga 
para implantar o Colégio Ateneu Campinense, que encerra suas 
atividades no final da década de 1990. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

005/97 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 081 de 
21/01/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/02/2009 p. 10 

Colégio Culto à Ciência 

 

Localização: R. Culto à Ciência, 422. 

Campos Sales, Francisco Glicério, Américo Brasiliense, Prudente 
de Moraes e outros membros da Sociedade Culto à Ciência, 
idealizaram, em 1869 uma escola dirigida a todas as classes 
sociais, sem visar lucro algum. A escola, fruto de iniciativa 
particular, foi construída em uma chácara do Ten. Antônio R. de 
Almeida. Projeto de 1873, do eng. Guilherme Krug, de planta 
retangular com 2 pav., arquitetura europeia, como janelas de 
mansardas e o tijolos à vista. inaugurado em 12/10/1874, 
inicialmente possuía um único bloco em dois pavimentos, 4 salas 
de aula, ambientes administrativos, sanitários e biblioteca, 
ampliado em 1895 após a dissolução da associação que a 
mantinha, transformando-se em Ginásio de Campinas. Em 1894, 
foi absorvido pela rede oficial e, no ano seguinte, ampliado e 
adequado à prática da nova política educacional. Nova 
inauguração ocorreu em julho de 1897, tendo sido o 1º instituto de 
ensino secundário de Campinas e o 2º do Estado. Vários blocos 
foram construídos, para atender as necessidades da escola. 
Atualmente possui 5.800,00 m² de área construída e em estudo de 
tombamento a Vocação Histórica do Edifício. 

Fonte: Maria Auxiliadora Guzzo de Decca in processo de tombamento CONDEPHAAT 
e CONDEPACC 

Número do 
Processo: 22804/83 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 48 de 
05/09/1988 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 06/09/88, 
pgs. 14 e 15. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 283, p. 73, 
08/06/1989. 

- 

Número do Processo: 

010/92 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 136 de 
13/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/10/2015 p. 05 
 

Número do Processo: 

001/05 
Vocação Histórica do 
Edifício do Colégio 
Culto à Ciência 

 
Em estudo de 
tombamento 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf


 

 

 46 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Colégio Sagrado Coração de Jesus 

 

Localização: R. José Paulino, 1.359 

Bem cultural e referencial urbanístico para a cidade de Campinas 
foi construído em estilo eclético, com adereços e técnica 
construtiva que remetem à história de Campinas. Há 103 anos, 
quando um grupo de Irmãs Calvarianas se propuseram a deixar a 
França, seu país de origem, trazendo os princípios educacionais 
idealizados pelo Padre Pierre Bonhomme. A instalação, em 2 de 
fevereiro de 1909, deu-se devido aos esforços do monsenhor 
Francisco de Campos Barreto, que muito desejava abrir uma 
escola para a educação de crianças e jovens pertencentes às 
classes média e alta da sociedade campineira, sendo fundadoras 
as Irmãs Mère Pierre Du Sauveur, Madeleine du Sauveur, Marie 
Saint Antoine, Jean de Jesus, Françoise Marie e Agnes du 
Sauveur. Funcionou até 1983.  

Fontes: Processo de Tombamento CONDEPACC; 
http://www.cidadeecultura.com/colegio-sagrado-coracao-de-jesus-de-campinas/ em 
20/02/2018 

- - 

Número do Processo: 

007/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 022 de 
19/10/1995 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/08/2009 p. 04 

 

Colégio Técnico Bento Quirino 

 

 

 

Localização: R. Culto à Ciência, 177 

A introdução do ensino profissional, no início deste século, coincide 
com a necessidade de mão de obra especializada pela indústria, 
em função de seu crescente desenvolvimento. Consequentemente, 
nas duas primeiras décadas, foram instaladas inúmeras escolas 
técnico-profissionais no Estado de São Paulo. A Escola Profissional 
Bento Quirino, inaugurada em 2/4/1918, foi projetada por Ramos 
de Azevedo, em alvenaria de tijolos e estilo eclético. Apresenta três 
pavimentos, um deles, porão utilizável, com plantas distintas entre 
si e simétricas em relação ao seu eixo transversal. O movimento da 
sua elevação principal é dado pela existência de corpos salientes, 
pequenas sacadas e diferentes modelos de esquadrias. Em 1958, 
a Associação Bento Quirino doou o patrimônio ao governo do 
Estado de São Paulo. Nove anos depois, através de um convênio, 
o Colégio passou a ser administrado pela Unicamp. 

Fonte: Maria Luiza Tucci Carneiro in processo de tombamento CONDEPHAAT e 
CONDEPACC 

Número do 
Processo: 22805/83 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 30 de 
29/10/1984 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 30/10/84, 
pg. 12. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 259, p. 68, 
23/01/1987. 

- 

Número do Processo: 

010/92 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 136 de 
13/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/10/2015 p. 05 

 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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Cia Mac Hardy - Edificações 
remanescentes 

 

 

Localização: R. Barão de Parnaíba, 7, R 

Bernardino de Campos, 88 e 98, Rua Gal 
Osório, 79 e 103 

A Cia. Mac-Hardy, fundada em 1875, foi se expandindo ao longo 
dos anos e ocupando seis quadras no arrabalde onde atualmente 
se encontra o centro da cidade. Dos quarteirões que constituíam a 
companhia, a única que remanesce íntegra é o quarteirão 25. Bens 
de importância histórica, remanescentes da indústria nascente do 
século XIX em Campinas, tratando-se de fundições ligadas à 
agricultura cafeeira e às estradas de ferro. As fundições estavam 
ligadas diretamente à agricultura cafeeira - máquinas agrícolas, e, 
às estradas de ferro que chegavam na cidade, Paulista em 1868 e 
Mogiana em 1872, com suas demandas. Daí a localização de suas 
edificações próximas às linhas férreas. Deverão ser protegidos os 
seguintes elementos nos bens tombados: Carvoaria - Fachada e 
Volumetria; Escritório da Administração - Fachada e Volumetria; 
Armazém - Fachada e Volumetria; Pátio interno - Piso de 
paralelepípedos; Forjaria - Fachada e Volumetria; Chaminé 
pertencente a Forjaria - Fachada e Volumetria; Túnel de serviço da 
Forjaria - revestimentos internos, pisos, preservação das divisões 
internas e suas ramificações e o solo como sítio arqueológico; 
imóvel situado no Quarteirão 61, lote 6 (residência); Fachadas, 
volumetria e gabarito de altura. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

025/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 099 de 
01/06/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

003/06/2010 p. 08 

 

Complexo Ferroviário e dos bondes de 
Campinas - construções e 
equipamentos remanescentes 

 
Localização: Acesso ao Tunel Joá 

Penteado 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

003/06 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Complexo Ferroviário Central FEPASA e 
Área remanescente 

 

 

 

Localização: Pça. Marechal Floriano 

Peixoto, s/n. e sua poligonal 

Em meados do século XIX, a cidade de Campinas encontrava-se 
em franco desenvolvimento em virtude do crescimento da produção 
cafeeira. Um dos problemas enfrentados para a exportação do 
produto era a morosidade do transporte precário, feito em lombo de 
burro. Para solucionar esta deficiência, decidiu-se instalar uma 
ferrovia que ligasse Campinas a Jundiaí, completando o percurso 
Santos Jundiaí, da São Paulo Railway. Em 1867, foi criada a 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro para este fim. As obras 
de construção do trecho de 45 km da linha férrea iniciaram-se em 
1870 e sua inauguração se deu em 11/8/1872. A estação foi 
construída em estilo gótico-vitoriano, seguindo os padrões 
arquitetônicos ingleses, do século XIX. Em 1884, havia sido 
concluído o seu corpo central, acrescido, até 1930, de duas alas 
laterais. Algumas reformas foram realizadas no prédio, como: 
instalação de cobertura no acesso principal, janelas de madeira 
substituídas por caixilhos de ferro e, na cobertura da plataforma, 
introdução de estrutura metálica. 

Fonte: Nestor Goulart Reis Filho in processo de tombamento CONDEPHAAT e 
CONDEPACC  

Número do 
Processo: 20682/78 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 9 de 
15/4/82 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 30/04/82, 
pg. 23. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 170, p. 39, 
17/05/1982. 

- 

Número do Processo: 

04/14 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 129 de 
12/06/2014 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

16/06/2014: 04. 

e 

Número do Processo: 

004/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 137 de 
13/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/10/2015 p. 06 
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Conjunto Conceição - edifícios 

 

Localização: R. Conceição, 33, 41, 49, 53, 

57, 61, 63 e R. Barão de Jaguara, 1073, 
1077, 1081 

Localizado no Centro Histórico de Campinas, trata-se de 
interessante conjunto arquitetônico formado por alguns edifícios do 
início do século XX que conservam a arquitetura original de suas 
fachadas, sem modificações substanciais. É importante ressaltar 
que a arquitetura deste conjunto se comunica com a Catedral 
Metropolitana de Campinas. A implantação do Plano de 
Melhoramentos, definido por Prestes Maia em 1939, alargou o 
trecho inicial da Rua Conceição e inúmeras demolições foram 
realizadas, porém, do lado oposto que se encontra o conjunto. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/07 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 073 de 
17/12/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/12/2008p. 08 

 

Conjunto da Imigração 

 

Contadoria 

 

Escritório Departamento de Mecânica 

 

Pagadoria 

Localização: R. Salles de Oliveira nº 1380 

 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/12 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 132 de 
24/03/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

26/03/2015 p.9 
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Correios e Telégrafos 

 

Localização: Av. Francisco Glicério, 889 

Inaugurado em 1948, em estilo Art Deco, foi concebido no período 
varguista. Pretendeu-se, à época, que a Instituição Correios fosse 
uma marca do seu governo em todo o Brasil. Neste prédio fica 
clara a intenção de valorizar o edifício, até para indicar a presença 
do Estado na cidade. A elevação do prédio através da escada de 
acesso, que conduz à porta principal, e, ao amplo saguão de pé 
direito duplo foi um dos recursos utilizados para proporcionar o 
efeito de monumentalidade. Construído em concreto e tijolos, com 
cobertura de telhas francesas, revestimento com pó de pedra e 
argamassa de cimento, piso de mármore nacional nas escadas, 
caixilhos de ferro de abrir, piso de marmorite em todas as 
dependências. No térreo, o marmorite foi trabalhado em losangos 
brancos e pretos com juntas de metal. As esquadrias são de 
ferro,com desenho assimétrico feito especialmente para o prédio, 
para as janelas e gradis de ferro dispostos a 45º nas altas portas 
de entrada do edifício. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

015/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 104 de 
12/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

30/09/2010 p. 09 

 

Creche Bento Quirino 

 

Localização: Rua Cônego Cipião, 802 

A Creche Bento Quirino, foi inaugurada em 1916, sendo a mais 
antiga entidade assistencial de Campinas. Foi construída em 
terreno doado pela Câmara, ao lado da Igreja São Benedito, na 
área que fazia parte do antigo Cemitério dos Cativos. Através dos 
anos, a creche passou por amplas reformas com o objetivo 
principal de atender o maior número de crianças carentes. Eclético 
em sua arquitetura, o prédio possui características art-nouveau em 
sua ornamentação de ferro, nas curvas do portão, no revestimento 
da fachada, assim como nos elementos florais decorativos e 
janelas tri-partides. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

009/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 016 de 
03/02/1994 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Curtume Cantúsio 

Localização: R. Carlos de Campos, 1033 

Está situado na Vila Industrial, numa quadra onde na primeira 
metade do século XX havia uma concentração de indústrias, 
inclusive o Matadouro de Campinas, já demolido. Às margens do 
Córrego Piçarrão, confronta com outro curtume, o Firmino Costa e 
vários galpões de antigas metalúrgicas. Em 1990 o curtume 
encerrou suas atividades e atualmente o prédio se encontra em 
bom estado de conservação. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC - - 

Número do Processo: 

008/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 121 de 
02/04/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

11/04/2012 p. 06 
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Edifício Cury e antigo Hotel Términus 

 

Localização: Av. Francisco Glicério,1.057 

e 1091 com R. 13 de Maio, 751 e 759 

Construído por Miguel Vicente Cury, em estilo art déco, durante os 
anos de 1937 a 1946, funcionou prestando serviços de hotelaria de 
alto luxo. A existência de uma doçaria muito conhecida e apreciada 
por parte da população campineira em suas dependências tornou o 
Hotel Terminus ponto de referência para a cidade. A partir de 1984, 
com o fim das atividades hoteleiras, o imóvel passou a ser ocupado 
por uma loja de departamentos. Ficam preservadas no tombamento 
do imóvel as fachadas externas e internas, o átrio, a esquadria do 
vitral, a claraboia e as escadas internas, principal e de serviço. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 078 de 
21/01/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/12/2014 p. 09 

 

Edifício Itatiaia 

 

Localização: Av. Irmã Serafina, 919 

O Itatiaia é o primeiro edifício residencial moderno de Campinas. O 
que o faz único na cidade, entre os prédios de sua categoria, são 
seus pilares e sua estrutura de concreto concebida apenas com 
lajes tipo caixão perdido que dispensa o uso de vigas nas bordas. 
O edifício representa um momento de transformação na sociedade 
campineira, quando sua elite, antes ocupando os sobrados 
neocoloniais do Cambuí, se transfere para os seus modernos 
apartamentos. O projeto arquitetônico é de autoria de Oscar 
Niemeyer e o cálculo estrutural é do engenheiro Werner Muller, 
parceiro do arquiteto em outras obras como o Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

003/10 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 117 de 
28/04/2011 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

09/06/2011 p. 4 
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Edifícios Verticais em Estilo Art Deco 

 

 

1. Edifício Santana 

R. Barão de Jaguara, 1128; 

2. Edifício da Caixa Econômica Federal 

R. Barão de Jaguara, 1038/1054, com R. Conceição, 96/104; 

3. Edifício do Banco Bandeirantes do Comércio SA 

Av. Francisco Glicério, 1249/1253; 

4. Edifício Correio Popular 

R. Conceição, 124/138, com R. Dr. Quirino, 1095; 

5. Edifício Banco Noroeste do Estado de São Paulo SA 

Av. Dr. Campos Salles, 970/974/976/980; 

6. Edifício da Caixa Econômica Estadual 

R. Dr. Quirino, 1372; 

7. Edifício Conceição 

Rua Conceição, 110/114/118; 

8. Edifício Santa Tereza 

Rua Conceição, 113; 

9. Edifício Euclides Arruda Camargo 

Av. Francisco Glicério, 1231, com R. Gal. Osório, 955/965/971/985; 

10. Edifício Galeria Trabulsi 

R. Barão de Jaguara, 1008/1010/1012/1022/1028; 

11. Edifício Kauffmann 

Av. Francisco Glicério, 1058; 

12. Edifício R. Monteiro 

R. Barão de Jaguara, 1089/1093/1095; 

13. Edifício Regina 

R. Barão de Jaguara, 1302/1308, com R. Tomás Alves, 10/14; 

14. Edifício Rosário 

R Gal. Osório, 935,939/941/945, com R. Regente Feijó; 

15. Edifício São Paulo 

Av. Francisco Glicério, 1097/1101/1103; 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Localização: Vários endereços 
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Escola do Povo - Ferreira Penteado 

 

Localização: R. Regente Feijó, 824. 

A antiga Escola do Povo de Campinas é pequena construção 
representativa de gestos de benemerência empreendidos por 
membros da elite paulista na busca de educar e dar formação 
profissional a crianças desassistidas por projetos públicos nas 
últimas décadas do século XIX e início do XX. É edifício simples e 
singelo que revela uma intenção de, em pequeno terreno, dar 
mínima estrutura para organização do espaço. Há algum cuidado 
formal, com base na linguagem clássica, na fachada voltada para o 
espaço público. É possivelmente o primeiro projeto do arquiteto 
Ramos de Azevedo, quando em 1880, após seus estudos na 
Bélgica, retornou a Campinas e iniciou sua produtiva carreira tão 
fundamental para a cultura arquitetônica paulista.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT e CONDEPACC 

Número do 
Processo: 65349/11 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 83 de 
23/07/2015 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, Seção I, 
24/07/2015, pg. 44. 
Livro do Tombo 
Histórico: 

- 

Número dos 
Processos: 017/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 145 de 
23/12/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/12/2015 p. 13 

 

Escola Estadual Marechal Mallet 

 

Localização: R. Monte Líbano, 267 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

004/13 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Escola Francisco Glicério 

 

O 1º Grupo Escolar, inaugurado em 1897, passou a chamar-se 
Grupo Escolar "Francisco Glicério" em 1917, construído em 1894 
com projeto de Ramos de Azevedo. Conforme decreto de 03 de 
janeiro de 1903, foi nomeado como primeiro diretor o Sr. Antônio 
Alves Aranha, que realizou os primeiros exames de admissão para 
o primeiro ano da escola. Foram aprovados 100 alunos, sendo 28 
do sexo masculino e 72 do sexo feminino. No local havia um jardim 
fronteiro, denominado Largo Riachuelo, isolando-se da via pública. 
Com o alargamento da avenida Moraes Salles, no início da década 
de 50, a praça foi demolida. É uma das integrantes de conjunto de 
126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de São 
Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham significados cultural, 
histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter 
inovador e modelar das políticas públicas educacionais que, 
durante a Primeira República, reconheceram como inerente ao 
papel do Estado a promoção do ensino básico, dito primário, e a 
formação de professores bem preparados para tal função. Quanto 
às políticas de construção de obras públicas, são representativas 
pela estruturação racional de se instalar edificações adequadas ao 
programa pedagógico por todo o interior e capital do Estado.  

Número do 
Processo: 24929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10. 
pgs. 112 a 114. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 

- 

Número do Processo: 

010/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 017 de 
24/02/1994 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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Localização: Av. Dr. Moraes Sales, 988. 

Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica 
construtiva simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e 
por uma linguagem estilística que simplificou os atributos da 
tradição clássica acadêmica. A organização espacial era concebida 
incorporando preceitos e recomendações de higiene, insolação e 
ventilação previstas na cultura arquitetônica que vinha se firmando 
desde o século XIX. O prédio foi totalmente restaurado em 1994. 

Fonte: Processos de Tombamento CONDEPHAAT e CONDEPACC  

http://pro-memoria-de-campinas-sp.blogspot.com/2011/08/ontem-e-hoje-grupo-escolar-
francisco.html 

 

 

  

Escola Normal - EEPSG Carlos Gomes 

 

 

Localização: Av. Anchieta, 60 

Criada em 1903 como Escola Complementar, período em que 
crescia de maneira assustadora o número de analfabetos em 
Campinas, tornou-se Escola Normal, como é conhecida 
popularmente até os dias de hoje, a partir do lançamento da pedra 
fundamental em 1919 em terreno que havia sido previamente 
ocupado pelo antigo Mercado e Desinfectório Municipal. A Lei 
1.311, de 2/1/1912, estabeleceu a transformação de todas as 
escolas complementares em escolas primárias, o que implicou na 
substituição da Escola Complementar de Campinas pela Escola 
Normal Primária. O projeto de construção deste edifício, de autoria 
de César Marchisio, concretizou-se com o acordo firmado entre a 
Câmara Municipal de Campinas e o governo do Estado. As obras 
ficaram sob a responsabilidade da antiga Secretaria da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. Inaugurado em 14/4/1924, o edifício 
de grandes proporções, com três pavimentos, exemplar 
significativo do ecletismo, utiliza uma série de elementos 
decorativos e de composição, além de alguns ornamentos como o 
relógio e o gradil da entrada principal, encontra-se implantando 
praticamente no alinhamento frontal do lote tendo como acesso 
principal uma escadaria, localizada em seu eixo de simetria. Possui 
pinturas nas paredes laterais do vestíbulo e elementos decorativos 
e de composição nas fachadas. Em 19 de maio de 1936 passa a 
designar-se Escola Normal "Carlos Gomes", em homenagem ao 
centenário do nascimento do maestro e compositor. 

Fonte: Heloísa Barbosa da Silva in processo de tombamento CONDEPHAAT e 
CONDEPACC  
http://iabcampinas.org.br/identidade-arquitetonica/carlos-gomes/ 

Número do 
Processo: 21822/81 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução SC 57 de 
13/05/82 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 21/05/82, 
pg. 14. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 183, p. 43, 
16/06/1982. - 

Número do Processo: 

003/97 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 027 de 
24/04/1997 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/06/1997 p. 10 
 
Ex-Officio 
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Escola Orosimbo Maia 

 

 

Localização: Av. Andrade Neves, 214  

Construída em 1911 com projeto de escala grandiosa de Carlos 
Rosencrantz. No prédio de dois pavimentos foram instaladas de 16 
a 20 salas. É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas 
públicas construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 
1890 e 1930 que compartilham significados cultural, histórico e 
arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter inovador e 
modelar das políticas públicas educacionais que, durante a 
Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do 
Estado a promoção do ensino básico, dito primário, e a formação 
de professores bem preparados para tal função. Quanto às 
políticas de construção de obras públicas, são representativas pela 
estruturação racional de se instalar edificações adequadas ao 
programa pedagógico por todo o interior e capital do Estado. 
Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica 
construtiva simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e 
por uma linguagem estilística que simplificou os atributos da 
tradição clássica acadêmica. A organização espacial era concebida 
incorporando preceitos e recomendações de higiene, insolação e 
ventilação previstas na cultura arquitetônica que vinha se firmando 
desde o século XIX.  

Fonte: Processo de Tombamento 

http://mmdccampinas.blogspot.com/2013/09/colegio-orosimbo-maia-onde-estudou-
o.html 

Número do 
Processo: 24929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10, 
pgs. 112 a 114. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. - - 

 

Escola Preparatória dos Cadetes do 
Exército 

 

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército - EsPCEx é uma 
instituição de ensino militar destinada a selecionar e preparar 
jovens ingressantes para serem futuros cadetes do Exército 
Brasileiro na Academia Militar de Agulhas Negras - AMAN. Em 
1944 foi adquirido o terreno da Fazenda Chapadão, sendo firmado 
um acordo entre o Ministério da Guerra e o Estado para construção 
e instalação da Escola. Foi contratado o arquiteto Hernani do Val 
Penteado para projetar o prédio, onde adotou o estilo colonial 
espanhol. Sua construção foi interrompida por falta de recursos 
financeiros e somente em 1970 foi concluída. Até 1956, atrás da 
Catedral Metropolitana de Campinas, existiu o Teatro Municipal 
Carlos Gomes, inaugurado em 10 de setembro de 1930. Para 
iluminar o interior do Teatro, lustres de cristal foram trazidos da 
Boêmia, atualmente uma região da República Tcheca, famosa por 
esse tipo de trabalho. O conjunto conta com 13 arandelas e seis 
lustres, sendo que um deles tem mais de cinco metros de altura. 
Com o fechamento do Teatro Carlos Gomes, em 1965, os lustres e 
arandelas foram guardados na Escola Preparatória de Cadetes. 

- - 

Número do Processo: 

005/09 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 101 de 
01/06/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

03/06/2010 p. 09 

e 

Número do Processo: 

003/96 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 024 de 
19/09/1996 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

03/06/2010 p. 09 
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Conjunto de 6 Lustres e 13 Arandelas 

Localização: Av. Pio XII, 350 

Algum tempo depois, na fase final das obras do teatro do Centro de 
Convivência, cogitou se instalá-los naquele local. No entanto seu 
estilo não combinava com a arquitetura moderna do prédio. Nessa 
mesma época, a Escola de Cadetes estava terminando a 
construção do Salão Nobre, que receberia o nome de Carlos 
Gomes, e da Capela de São Tomás de Aquino. O conjunto é de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas e estão sob 
guarda perpetua da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, 
parte no Salão Nobre e parte na Capela São Tomás de Aquino. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

  

  

Esporte Clube Mogiana - Praça de 
Esportes Horácio Antônio da Costa 

 

Localização: R.Eng. Candido Gomide, 196 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

002/13 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Estação Ferroviária Anhumas 

 

Localização: R. Antônio Duarte da 

Conceição, 1.500 

Anhumas-nova foi aberta em 12/10/1926, quando da retificação do 
trecho, e foi construída a cerca de 200 metros da estação antiga. 
Como a original, tinha o nome dado por causa da proximidade com 
o ribeirão das Anhumas, nome de uma ave pantaneira que fazia 
pouso naquela área no final do inverno. Por muitas vezes recebia a 
sobrecarga da estação de Guanabara e por isto operava com três 
linhas. Com a cessação do tráfego na linha, em 1977, a estação, 
que já estava fechada há alguns anos, ficou totalmente 
abandonada. Quando, em 1981, a ABPF a tomou para escritório e 
estação inicial, o mato sobre os trilhos era tão alto quando a 
estação. Reformada, é hoje o ponto de partida do trem a vapor 
turístico da ABPF, a Viação Férrea Campinas-Jaguariúna. A 
estação serve hoje como estação inicial de embarque dessa linha e 
como escritório da ABPF. Tem sido muito usada em filmagens de 
época onde se mostra o trem a vapor.  
http://www.estacoesferroviarias.com.br 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publicos/regioes/leste/patrimonios.php 
http://www.abpf.com.br/ 

Número do 
Processo: 31637/94 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 
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Estação Ferroviária Carlos Gomes 

 

 

 

Localização: Estrada São João 

Um dos maiores produtores de café do Brasil, o Bairro Carlos 
Gomes surge da Sesmaria Mato Dentro do Jaguari, onde era 
cultivada a cana-de-açúcar. O nome “Mato Dentro” se deu pela 
distância desse engenho em relação ao centro da cidade de 
Campinas e também por estar localizado em mata de grande 
exuberância. No Engenho formou-se um povoado cuja atividade 
era a agricultura de subsistência. Oriundo da economia cafeeira 
com casas de taipa de pilão e pau-a-pique, seu grande patrimônio 
histórico e arquitetônico ainda está à vista. No povoado existiam 
dezesseis casas e a capela de Santa Rita. A Estação da antiga 
Cia. Mogiana ainda funciona com passeios turísticos. Aberta em 
01/01/1888, com o nome de Matto Dentro, a estação foi construída 
exatamente onde existia já uma "chave", dentro da Fazenda Santa 
Rita do Mato Dentro, onde já embarcavam passageiros e até 
cargas. A estação original de Carlos Gomes, nome dado entre 
1897 e 1898, por ocasião da morte do compositor, funcionou por 
mais de 40 anos, quando, na retificação do trecho Desembargador 
Furtado-Jaguari, em 1929, foi substituída pela “Carlos Gomes 
Nova”, no dia 18 de novembro. O prédio antigo, entretanto, 
continua em seu lugar até hoje, longe uns 1000 metros da linha 
atual, mas servindo de escola, bastante descaracterizado, na 
antiga vila ferroviária, hoje conhecida como Carlos Gomes Velho. A 
estação possuía um grande pátio com cinco linhas onde ocorria 
embarque de pedras, gado e café. Com o passar do tempo a linha 
foi fechada em 1977, ficando juntamente com a estação 
abandonadas até a chegada da ABPF. Em 1981, graças à atuação 
da ABPF, a estação foi totalmente restaurada e voltou a ter vida 
com o Viação Férrea Campinas Jaguariúna. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-
publicos/regioes/leste/patrimonios.php  
http://www.estacoesferroviarias.com.br http://www.abpf.com.br/estacao-tanquinho/  
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 20/03/2018  
http://www.cidadeecultura.com/turismo-rural-em-campinas/ 

Número do 
Processo: 31637/94 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 

 

Estação Ferroviária Des. Furtado 

 
Localização: Estr. Solar das Andorinhas 

A nova estação Des. Furtado foi aberta em 18/11/1929 pela Cia. 
Mogiana de Estradas de Ferro, substituindo a antiga inaugurada 
em 01/10/1901, a linha permaneceu praticamente no leito original 
mesmo após a retificação, sendo que a nova estação foi construída 
um pouco mais à frente. A original ficava bem próxima a ponte 
sobre o rio Atibaia; foi demolida após a inauguração da nova. O 
nome da estação foi dado em homenagem a um dos proprietários 
da Fazenda Duas Pontes, maior produtora de café do município e 
que foi o responsável pela construção da estação. Com o passar 
do tempo e a redução do transporte, sobretudo do café, o pátio foi 
reduzindo até que a linha foi fechada em 1977, ficando 
abandonadas até a chegada da ABPF. Em 1981, graças à ABPF a 
estação voltou a ter vida com o Viação Férrea Campinas 
Jaguariúna. Aguarda restauração. 

Fonte: http://www.abpf.com.br, 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicospublicos/regioes/leste/patrimonios.php  

Número do 
Processo: 31637/94 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/cargomes-nov.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/c/cargomes-nov.htm
http://www.abpf.com.br/estrutura/#Regional_de_Campinas
http://www.abpf.com.br/trens-da-abpf/#Viao_Frrea_Campinas_Jaguarina_8211_Campinas_Jaguarina
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publicos/regioes/leste/patrimonios.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publicos/regioes/leste/patrimonios.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo%20em%2020/03/2018
http://www.abpf.com.br/estrutura/#Regional_de_Campinas
http://www.abpf.com.br/trens-da-abpf/#Viao_Frrea_Campinas_Jaguarina_8211_Campinas_Jaguarina
http://www.abpf.com.br/trens-da-abpf/#Viao_Frrea_Campinas_Jaguarina_8211_Campinas_Jaguarina
http://www.abpf.com.br/
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Estação Ferroviária Guanabara - Áreas e 
Prédios do Complexo Ferroviário da 
Antiga Companhia Mogiana 

 

Localização: R. Mário Siqueira 

Inaugurada em 03 de maio de 1875 a Cia. Mogiana de Estrada de 
Ferro e Navegação, contou, da mesma maneira que a Cia. Paulista, 
com grandes nomes ligados à cafeicultura. Em seu primeiro ano de 
existência, a "Mogiana" atingiu 106 Km de extensão, ligando 
Campinas a Amparo. Estendendo-se pelo sertão paulista, a 
"Mogiana" foi conquistando e povoando grandes regiões, 
construindo entre 1880 e 1890, a maior extensão de linhas férreas 
no estado de São Paulo. Em 1911 já atingia 1490 Km, percorrendo 
um total de 30 municípios no estado de São Paulo e 5 municípios 
em Minas Gerais, com 144 estações. Com o declínio da 
cafeicultura, a partir da década de 50, juntamente com outras 
ferrovias, começou a registrar déficits. Em 1971 passou a ser 
administrada pela FEPASA. Dos áureos tempos de "Mogiana", 
Campinas conta ainda com alguns remanescentes e o mais 
importante deles, a Estação Guanabara. A sede da estação 
caracteriza-se pelo estilo neorrenascentista simplificado. Prédios 
tombados: Estação Guanabara, Armazém do café, Oficina 
mecânica, Depósito e arquivo, Departamento da linha, posto de 
truque da Sorocabana, Vila de Operários com 23 casas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

Número do 
Processo: 65338/11 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- 

Número do Processo: 

002/96 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 045 de 
13/05/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/08/2013 p. 04 

 

Estação Ferroviária Tanquinho 

 

 

A primeira estação, depois da estação de Campinas da Cia. 
Paulista, onde o trem da Mogiana chegava no início das suas 
atividades em 03/05/1875, era Tanquinho. Construída no local em 
que a estrada dos fazendeiros do bairro da Atibaia atravessa a 
linha no km 20 e terras do Comendador Manoel Carlos Arantes. O 
nome do Comendador pode, no entanto, estar errado: seu nome 
teria sido Manoel Carlos Aranha. Hoje, está descaracterizada, mas 
em pé, dentro da Fazenda Santa Maria, servindo como paiol, a uns 
700 metros a oeste da estação nova. O nome da estação foi dado 
devido a existência do posto de lavagem para os vagões gaiola de 
transporte de gado da ferrovia. Com o passar do tempo e a redução 
do transporte, sobretudo do café, o pátio foi reduzindo até que a 
linha foi fechada em 1977, ficando juntamente com a estação 
abandonadas até a chegada da ABPF. Em 1981, graças à atuação 
da ABPF - Regional Campinas, a estação passou a ser cuidada e 
voltou a ter vida com o Viação Férrea Campinas Jaguariúna. 
Atualmente, a estação está em fase final de restauração. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-
publicos/regioes/leste/patrimonios.php  
http://www.abpf.com.br/estacao-tanquinho/  
http://www.estacoesferroviarias.com.br 

Número do 
Processo: 31637/94 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 

 

 

 

http://www.abpf.com.br/estrutura/#Regional_de_Campinas
http://www.abpf.com.br/trens-da-abpf/#Viao_Frrea_Campinas_Jaguarina_8211_Campinas_Jaguarina
http://www.abpf.com.br/estacao-tanquinho/


 

 

 65 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

 

Localização: Estrada Tanquinho AR14 

 

  

  

Estádio Moisés Lucarelli 

 

Localização: Pça. Dr. Francisco Ursaia, 

1900 

A história do estádio da Associação Atlética Ponte Preta começou 
em 1944, quando foi assinada a escritura definitiva de compra do 
terreno de 30.000m², quase pantanoso, na Chácara Maranhão, 
desmembrada da Chácara Proença. O estádio da Ponte Preta, em 
estilo art deco, quando inaugurado era o terceiro maior do país. Os 
Engenheiros responsáveis pelo projeto foram Alberto Giordano 
Ribeiro e Eduardo Edargê Badaró e foi aprovado pela prefeitura em 
05/08/1947. O apelido de “Majestoso” foi dado pela grandiosidade 
da construção para a época. Inaugurado oficialmente em 12 de 
setembro de 1948 foi construído em regime de mutirão por seus 
torcedores e admiradores com doação de materiais e muitas horas 
de trabalho. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/11 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 118 de 
24/11/2011 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

22/06/2011 p. 3 

Estrada de Ferro Sorocabana - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: Av. Francisco Elisiário, 35, 

45, 53, 63, 69, 77, 85, 99, 101, 115, 125, 
135, 150, 150B e 240; R. Luiz Gama, 435 e 
Av. Lix da Cunha entre as garagens da 
Viação Caprioli e VB 

Conjunto de edifícios composto por: 
1. uma casa do chefe da estação; 
2. antiga plataforma ferroviária entre a caixa d'água circular e o seu 
final sobre a Av. Barão de Itapura; 
3. uma caixa d'água de formato circular em concreto; 
4. um armazém; 
5. 8 residências; 
6. 1 casa de turma; 
7. um pontilhão ferroviário em cantaria. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ - - 

Número do Processo: 

001/10 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Externato São João 

 

Localização: R. José Paulino, 479 

Fundado em 1909, pelos padres salesianos, o externato São João 
ocupou, por muitos anos, o antigo casarão, construído muito antes 
de 1860, pertencente à família Estanislau de Campos Salles. 
Redimensionado para sediar um projeto voltado exclusivamente a 
jovens carentes e localizado na área central, a escola atraiu muita 
gente e ali funcionou por 85 anos. Em abril de 1994, o velho 
casarão foi demolido indevidamente, restando, porém, as salas de 
aula, a capela e o antigo teatro. Em 1995, a capela e o teatro foram 
tombados. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

005/93 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 032 de 
31/08/1995 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal:  

25/08/1999 p. 03 
Retificação:  

17/10/2012 p. 16 

 

Fábrica de Chapéus Cury 

 
Localização: R. Barão Geraldo de 

Resende, 142 

Por volta de 1920 instalou-se o primeiro barracão da Fábrica de 
Chapéus. A sua conformação atual data de 1950. Seu tombamento 
se prende ao fato de que esta fábrica integrou o processo de 
industrialização da cidade de Campinas, tornando-se uma 
referência para o bairro da Guanabara. Foram tombadas a 
Chaminé e as fachadas da Rua Barão Geraldo de Rezende a partir 
da entrada onde se lê "Fábrica de Chapéus Cury" em direção à 
Rua Antônio Salles, a fachada dessa rua e a fachada que contorna 
a Chaminé na Rua José Paulino. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC - - 

Número do Processo: 

003/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 082 de 
21/01/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/02/2009 p. 10 

Fábrica de Tecidos Elásticos Godoy & 
Valbert S/A 

 

1920 

Destinada a fabricar artigos de tecidos, mais precisamente de 
elásticos para botinas e sapatos, a fábrica funcionou até 1988 
quando foi desativada e vendida. No local surgiu a Igreja do 
Nazareno, igreja cristã protestante, que restaurou o antigo prédio 
preservando algumas de suas características arquitetônicas. A 
fachada está preservada, porém acrescida de vitrais, mantendo as 
tesouras de suporte do teto e o arco, típico das construções fabris 
alemãs. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 138 de 
22/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

13/11/2015 p. 14 
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Fev. 2017 

Localização: R. José Paulino, 1829 

   

  

Fazenda Anhumas - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

A fazenda originou-se do fracionamento da Sesmaria de Antônio 
Benedito de Cerqueira César, que também originou as fazendas 

Pau D'Alho, essa sesmaria foi concedida, em 1788, na estrada de 
Goiás, no bairro de Anhumas, onde o proprietário havia adquirido 
os direitos de posse de Pedro José Batista, Antônio Bicudo e Ana 
Teles Moreira. Antônio Benedito de Cerqueira César aí fundou o 
seu engenho, em 1796, confrontando-se com João Correia Bueno 
e Antônio Ferraz de Campos. Quando faleceu em 1828, Cerqueira 
César deixou a fazenda para seu filho, Antônio Benedito de 

Cerqueira Leite, que foi pai do Sen. Francisco Glicério, do Cel. 
Júlio César de Cerqueira Leite, Leão Cerqueira, Elói Cerqueira, 
Jorge Ludgero de Cerqueira Miranda e muitos outros. A viúva de 
Antônio Cerqueira César, Dna. Anna Jacinta do Amaral vendeu a 
propriedade a Manuel Leite de Barros, cuja viúva, Cândida da 
Rocha Ferraz, em 1874, dividiu a sesmaria em três fazendas: 
Anhumas, Pau D'Alho e Santa Cândida. Em 1885, a Anhumas 
pertencia à Baronesa de Limeira, com 200.000 cafeeiros, em terra 
massapê roxa, máquinas de benefício e terreiros atijolados. 
Pertenceu aos Barões de Anhumas, Manuel Carlos Aranha e 
Blandina Augusta de Queiroz Aranha e, em 1908, era de Aguiar 
Barros & Queiroz Aranha. Em 1978, passou a pertencer a Antônio 
Caio da Silva Ramos Jr., descendente do Barão de Antonina, que a 
reformou e construiu o parque e a capela, a casa sede, 
internamente, sofreu profundas modificações.  
Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 

20/03/2018  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Anhumas 14/05/2018 

- - 

Número do Processo: 

046/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Atibaia - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização:  

A Fazenda Atibaia, no distrito de Sousas, é representativa do 
patrimônio histórico remanescente do Ciclo da Cana de Açúcar e 
do Café. Foi construída no final do século 18 e ampliada no século 
19. O restauro da Fazenda Atibaia durou 10 anos, pelas mãos da 
arquiteta Ana Villanueva 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

000/00 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Pau_D%27Alho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1788
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1796
https://pt.wikipedia.org/wiki/1828
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Glic%C3%A9rio_de_Cerqueira_Leite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel
https://pt.wikipedia.org/wiki/1874
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Pau_D%27Alho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Santa_C%C3%A2ndida
https://pt.wikipedia.org/wiki/1885
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Limeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massap%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Carlos_Aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/1908
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Antonina
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Fazenda Boa Vista - Conjunto 

Arquitetônico 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

014/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Bonfim - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

 

Fundada em 1820 pelo capitão-mor Floriano de Camargo Penteado 
no ponto mais alto de Campinas, o Pico do Brumado, na Serra das 
Cabras, a Fazenda Bonfim foi uma das mais bem estruturadas de 
café da região, com máquina de beneficiamento a vapor e chegou, 
no início do século 20, a ter 223 mil pés de café. No final do século 
19, a sede foi construída em taipa de mão e possui alpendre na 
parte superior do sobrado. Sua distinção espacial é típica das 
fazendas de café do início do século 19, com senzala disposta ao 
lado da sede, que já não existe mais, formada por um pátio interno 
para onde se abriam as portas e janelas, restando apenas um 
portão de acesso para maior controle dos escravos. Ainda hoje 
permanece o aqueduto onde o café era lavado e transportado, 
embora o terreiro esteja desativado desde 1937. A Bonfim, assim 
como as demais fazendas dos dois distritos que surgiram de 
latifúndios originários de sesmarias no século 18, foram muito 
importantes para o desenvolvimento econômico de Campinas. Em 
1830, o café já estava consolidado na região, de modo que em 
1854 havia em Campinas 117 fazendas com a produção anual de 
mais de 300 mil arrobas de café. A fazenda Bonfim configura-se 
como importante registro do patrimônio técnico-arquitetônico do 
apogeu da produção do café na cidade de Campinas A significativa 
linguagem do conjunto arquitetônico é marcada pelo desenho 
refinado e sofisticado da sede e das moradas a ela vinculadas. 
Ficam preservados do conjunto arquitetônico os seguintes bens: 
Casa Sede; Curral; Terreiros; Tanques de Lavagem; Telheiros; 
Caixa de Passagem d'água e distribuição do café no terreiro; Tulha; 
Capela; Dependências de Trabalho; Muros; Áreas verdes e Jardins. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo 
Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/90 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 152 de 
20/10/2016 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/11/2016 p. 03 
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Localização: Rod. José Bonifácio 

Coutinho Nogueira - SP 81 

 

  

  

Fazenda Capoeira Grande - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

012/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

 
 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo%20em%2020/03/2018
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo%20em%2020/03/2018
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Localização: Rod. José Bonifácio Coutinho 

Nogueira, 3135 - Joaquim Egídio 

 

  

  

Fazenda das Cabras - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

A Fazenda das Cabras surgiu em 1820, da divisão da Sesmaria do 
Sertão. Inicialmente destinada à criação de gado, a fazenda 
transformou-se em produtora de café no século XIX. Em 1877, 
foram construídos o núcleo industrial e outras edificações 
vinculadas à produção cafeeira: tulhas, casa das máquinas e 
armazéns. A casa sede foi erguida em 1883 e seu requinte colonial 
perdura até os dias de hoje. Os proprietários decidiram aproveitar o 
ótimo estado de conservação dos prédios do polo industrial e a 
paisagem natural privilegiada para dar função, a partir de 2007, a 
espaço para eventos, tais como casamentos, reuniões corporativas 
e eco pedagógicas. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 - - 

Número do Processo: 

016/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Localização: Rod. SP 81 - José Bonifácio 

Coutinho Moreira, km 14 

 

  

  

Fazenda das Pedras - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

036/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Duas Pontes atual Hotel 
Fazenda Solar das Andorinhas 

 

 

 

Localização: R. Ivan de Abreu Azevedo, 

333 

O Governo Português concedeu Sesmarias, em 6 de outubro de 
1796, ao Capitão Mor Inácio Ferreira de Sá e em 20 de outubro de 
1798, ao Capitão Mor da Vila de São Carlos, Floriano Camargo 
Penteado. O Capitão Mor Inácio teve um filho chamado Joaquim 
Ferreira Penteado. Ele se tornou comendador e recebeu o título de 
Barão de Itatiba. O Capitão Mor Floriano, que era tio-avô de 
Joaquim, teve uma filha chamada Francisca de Paula Camargo, 
conhecida como Dona Francisca. O Barão de Itatiba casou-se com 
sua prima Dona Francisca, em 15 de maio de 1830, unindo assim 
parte das sesmarias e fundando a Fazenda Duas Pontes. O 
décimo terceiro filho do casal, Inácio de Ferreira Camargo Andrade 
casou-se com Dona Brandina Emília Leite Penteado e foi o 
herdeiro da Fazenda Duas Pontes. Porém, em uma das viagens 
para a Europa, o Sr. Inácio contraiu uma doença e faleceu ainda 
jovem. O casal não teve filhos e D. Brandina, ainda moça, ficou 
viúva e muito rica. D. Brandina casou-se com Artur Furtado 
Albuquerque Cavalcanti, que possuía o título de Desembargador 
Furtado. Ele passou a ser o novo proprietário da fazenda. Artur 
Furtado procurou beneficiar a fazenda com melhoramentos e 
muitas obras suntuosas, ainda hoje existentes, tais como a Roda 
D’Água, a Serraria e o Moinho de Fubá. Ele fazia questão de 
colocar as iniciais de seu nome “AF” em suas obras, inclusive nos 
tijolos, feito este que ainda hoje podemos observar. Para tantas 
obras, Artur Furtado gastou desordenadamente, contraindo 
enormes dívidas e acabou sendo executado por credores. A 
fazenda foi levada a leilão e arrematada pelo Coronel Cristiano 
Osório de Oliveira por aproximadamente 600 contos de réis. 
Admirável administrador, o novo dono transformou a fazenda numa 
das principais propriedades agrícolas de Campinas.Eram 
magníficas lavouras, criações de animais de raça e belas 
instalações. Chegou a produzir cerca de 100.000 sacas de café por 
ano, escoando a produção pela estação de trem de nome 
Tanquinho e pela Estação de Carlos Gomes, pertencentes à 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, cujos trilhos correm até 
hoje nas proximidades do Hotel. Com a morte do Coronel, a 
fazenda ficou para seus herdeiros. Eles decidiram dividir as terras 
e vender a área de aproximadamente dez alqueires onde se 
localiza a casa-grande. A fazenda ficou abandonada por dez anos. 
Finalmente em 1971, o engenheiro Dr. Roberto Ceccarelli, 
empresário de extraordinária visão, e sua esposa, Lúcia Fanele 
Ceccarelli, compram a Fazenda Duas Pontes. Juntos a 
transformaram em um hotel-fazenda, O estilo colonial e sua 
história foram preservados, com base no Projeto Solar das 
Andorinhas, Preservando a História (PAPH). 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 

20/03/2018  
http://www.madamelilica.com.br/hotel-fazenda-solar-das-andorinhas/ 
www.hotelfazendasolardasandorinhas.com 

- - 

Número do Processo: 

000/00 

 

Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Espírito Santo - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

037/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Fazendinha - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

030/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Guariroba - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

019/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Iracema - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

Aberta em 1868, pela família Sousa Queiroz, fazenda centenária, 
na estrada Sousas-Pedreira. Foi importante produtora de café da 
década de 30 e hoje, ainda preserva toda a originalidade 
arquitetônica e paisagística.  

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

032/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Jaguari - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

024/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

 

 

 



 

 

 74 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Fazenda Jambeiro - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: Ruas 22, 31 e 33 

A Fazenda Jambeiro faz parte de uma sesmaria adquirida pelo 
ituano tenente José Rodrigues Ferraz do Amaral. Esta sesmaria, 
conhecida como latifúndio "Sete Quedas", recebeu novas terras em 
1803, 1807 e 1816, nele se instalando lavouras de cana e 
engenhos de produção de açúcar. A vastidão deste latifúndio 
permitiu, nas décadas seguintes, a divisão em várias fazendas, 
entre elas: a Sete Quedas, Cachoeira, Pedra Branca e Jambeiro. A 
primeira proprietária, no sentido da abertura e formação do Sítio 
Jambeiro (depois Fazenda Jambeiro), foi Thereza Miquelina do 
Amaral Pompeu de Camargo, produtora agrícola de cana e de 
café. Adquirida por Herculano Pompeu de Camargo, em 1885, com 
90 mil pés de café, a fazenda recebeu uma nova e sofisticada 
sede, construída pelo Escritório do célebre engenheiro e arquiteto 
Ramos de Azevedo. No curso das décadas, a Fazenda foi 
adquirida por outros proprietários que a tornaram uma propriedade 
mais diversificada. Em 1979 seus proprietários a transformariam 
em loteamento, seguindo-se um percurso de depredações que 
levariam a sede à ruína. Bens de interesse arquitetônico e 
ambiental; Capela, Tulha, Senzala, Casa Sede, 2 Portais, Curral, 
Seleiro, Casa de Força, Terreiros de Café, muro de pedra. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

007/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 014 de 
11/11/1993 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

22/12/1993 p. 11/12 

 

Fazenda Mato Dentro - Sede 

 

Localização: Av. Antônio Ignácio Pupo, s/n 

Surgiu no início do século XIX, no desenvolvimento da produção 
açucareira da região. Por volta de 1820, Maria Luiza de Souza 
Aranha e Francisco Egídio de Souza Aranha assumem a 
propriedade e iniciam o plantio e beneficiamento do café. Em 1936, 
foi adquirida por Arnaldo Ribeiro Pinto e, em seguida, pelo Governo 
do Estado, que ali instalou o Instituto Biológico e criou em 1988, o 
Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. A sede é um 
sobrado de grandes dimensões, com técnicas construtivas 
diversas, como a pedra entaipada na fundação, taipa de pilão e 
alvenaria de tijolos nas paredes. Coberta por telhas do tipo capa e 
canal, a estrutura do telhado, em tesouras de madeira, vence 
longos vãos, sem apoios intermediários. A sede, a capela e as 
pinturas do seu interior, foram restauradas recentemente para a 
instalação de um museu. 

Fonte: Heloísa Barbosa da Silva in processo de tombamento CONDEPHAAT 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 20/03/2018 

Número do 
Processo: 00309/73 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 34 de 
10/05/1982 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 13/05/82, 
pg. 27. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 173, p. 40, 
25/05/1982. 

- - 
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Fazenda Monte d’Este - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

 

Localização: SP-340/Rod. Dr. Gov. 

Adhemar de Barros p/Mogi Mirim, km. 121 

Atualmente Fazenda Tozan que abriga um museu do café, uma 
antiga casa grande e uma senzala 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018  
https://viagemeturismo.abril.com.br/blog/brasis/6-passeios-para-um-fim-de-semana-
turistico-em-campinas/ em 14/05/2018 
https://viagem.uol.com.br/album/guia/campinas_album.htm#fotoNav=40 

- - 

Número do Processo: 

041/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Palmeiras - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

Atual Fazenda Nossa Senhora de Fátima 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 

20/03/2018 
- - 

Número do Processo: 

013/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://viagem.uol.com.br/album/guia/campinas_album.htm#fotoNav=40
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Fazenda Pau D'Alho - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Sede 

 
Capela 

Localização: Rod. Gov. Adhemar de 

Barros, km 118,5 

A Fazenda Pau d´Alho iniciou suas atividades como engenho de 
açúcar, fazendo parte de uma sesmaria doada em 1788 a vários 
donatários. Passou a produzir café em meados do século XIX, 
tornando-se grande produtora. No final daquele século, Manoel 
Carlos Aranha, o Barão de Anhumas, então proprietário da 
fazenda, contratou o arquiteto Ramos de Azevedo, arquiteto do 
Teatro Municipal de São Paulo e da Catedral de Campinas, para 
reforma e ampliação da sede da fazenda. Os edifícios 
remanescentes da Fazenda Pau d'Alho representam um valioso 
documento histórico e arquitetônico. Trata-se de um exemplar da 
arquitetura rural, importante período histórico da cidade de 
Campinas. A sede assobradada apresenta elementos do ecletismo 
que identificou a arquitetura do século XIX e princípio do século XX, 
de raiz neoclássica. Com a crise do café no início do século XX, a 
área foi bastante reduzida. Em 1948, o neto do Barão de Anhumas 
vendeu a sede e seu entorno, então com 78 alqueires, para os 
atuais proprietários. Estes a transformaram em produtora de leite e 
gado holandês. Em 2004, a sede abrigou a mostra de decoração 
Campinas Decor, passando por uma revitalização. Após o evento, 
o casarão e seus jardins foram adaptados para acolher eventos 
sociais, culturais e comerciais. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 
http://www.cidadeecultura.com/fazenda-pau-dalho-em-campinas/ 
Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

042/04 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 095 de 
31/05/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

01/06/2010 p. 07 

 

Fazenda Recreio - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: Av. Antônio Ignácio Pupo, 

s/n 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

044/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Rio das Pedras - Conjunto 
Arquitetônico, matas e lagoas 

 

 

 

Localização: Estrada da Rhodia, km 12 

O conjunto arquitetônico tombado da fazenda Rio das Pedras, de 
grande valor histórico-cultural, compreende a Casa Grande, a Casa 
das Máquinas e as Casas de Colonos. Fundada inicialmente para a 
produção de açúcar, em 1885, já produzia cerca de 150 mil pés de 
café. A casa sede foi edificada como presente para Camila Barbosa 
de Oliveira, neta do desembargador Albino José Barbosa de 
Oliveira. A casa das máquinas, usada como depósito e oficina da 
fazenda, testemunha a produção açucareira, devido a existência de 
uma roda d'água. As casas de colonos constituem uma pequena 
vila, formando um importante conjunto arquitetônico. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 20/03/2018 

- - 

Número do 
Processo: 006/97 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 041 de 
13/11/2003 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/12/2003 p. 11 

e 

Número do 
Processo: 012/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 043 de 
13/11/2003 

Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/12/2003 p. 11 

 

Fazenda Roseira - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: Rua Domingos Haddad, 01 

Casarão do final do século XIX que se tornou um equipamento 
público em 2007 por conta do loteamento da área da antiga 
Fazenda, e que, à beira da destruição e depredação, foi ocupada 
pela Comunidade Jongo Dito Ribeiro e outros grupos, movimentos 
sociais e religiosos de matrizes africanas 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-cultura-

fazenda-roseira/ em 14/05/2018  
http://www.cidadeecultura.com/acoes-culturais-da-comunidade-africana-em-
campinas/campinas-historia-imigracao-africana-fazenda-roseira-ft-nweber-bx/ 

- - 

Número do 
Processo: 039/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Santa Angélica - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do 
Processo: 038/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Santa Cândida - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

040/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Santa Genebra 

 

 

 

Reserva Florestal da Fundação José Pedro 
de Oliveira 

Localização: Av. Albino José de Oliveira, 

s/n 

A Fazenda Santa Genebra, quando comandada pelo Barão 
Geraldo de Rezende tinha uma área de 1.250 alqueires. 
Englobava, na região sul, o que hoje são os bairros Santa 
Genebra, Costa e Silva, parte da V. Nova; a região dos Amarais, o 
CEASA; e até A Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros. 
Espalhado pelo território da fazenda, ficava o maquinário elogiado 
mundialmente. A sua diferença das demais fazendas ficava na 
aparelhagem e nas técnicas chamadas “mais civilizadas” no 
processo do plantio do café à moagem. A arquitetura e a estética 
da casa onde morava a família do Barão Geraldo de Rezende 
chamava atenção pela suntuosidade, requinte e opulência, típicos 
de uma propriedade rica na exploração do café no fim do séc. XIX. 
Há também a presença dos muros de taipa de pilão cercando os 
limites da sede cafeeira, visando estabelecer o controle e a 
vigilância sobre os escravos e a produção de café. A mão de obra 
da Fazenda Santa Genebra era formada a princípio pelos escravos 
e depois da abolição da escravatura, pelos ex escravos e 
imigrantes italianos, espanhóis e portugueses. O antigo armazém 
da Estrada de Ferro Funilense, em Barão Geraldo foi tombado em 
04/11/2001. O tombamento inclui como parte da área envoltória do 
armazém, a antiga estação, hoje uma residência. O pedido de 
tombamento foi feito pelas associações de moradores e de 
ambientalistas do distrito, que consideram o imóvel parte integrante 
da história de Barão Geraldo. Construído no final do século, o 
galpão armazenava os gêneros alimentícios que abasteciam a 
Fazenda Santa Genebra e áreas vizinhas ao distrito, vindos do 
Mercado Municipal de Campinas pelos trens da Ferrovia Funilense. 
O imóvel pertenceu ao espólio de Jandira Pamplona de Oliveira, 
proprietária da Fazenda Santa Genebra. Em setembro de 1981, 
reconhecendo o valor científico que representa a área florestal da 
antiga Fazenda Santa Genebra, sua proprietária, Jandira Pamplona 
de Oliveira, fez doação da área à Fundação José Pedro de 
Oliveira, vinculada à Pref. Municipal de Campinas. A mata Sta. 
Genebra constitui ecossistema que funciona como refúgio, 
abrigando exemplares de flora e fauna originais, que se encontram 
hoje em vias de extinção como, por exemplo, bandos de bugios,  

Número do 
Processo: 22326/82 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 3 de 
03/02/1983 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 04/02/83, 
pg. 17. 

Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 9, p. 303, 
01/09/1986. 

- 

Número do Processo: 

006/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 139 de 
002/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

13/11/2015 p. 14 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alqueire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Costa_e_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_(Campinas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_dos_Amarais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centrais_de_abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Governador_Doutor_Adhemar_Pereira_de_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Ribeiro_de_Sousa_Resende
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_de_terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aboli%C3%A7%C3%A3o_da_escravatura_no_Brasil
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 numerosos roedores e uma rica avifauna, além de 1.440 árvores 
identificadas, pertencentes a 37 famílias e 95 espécies. Na reserva, 
banco genético de grande importância científica e verdadeiro 
"laboratório" vivo, desenvolvem-se diversas pesquisas no meio 
universitário, voltadas à composição florística, estrutura fito-
ecológica, dinâmica populacional de espécies vegetais e sucessão 
ecológica. A área total tombada corresponde a 2.517.759 m². 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Santa_Genebra 

  

  

Fazenda Santa Maria - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

021/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Santa Mônica - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

015/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Sant'ana - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

034//04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Santana da Lapa - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

011/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Santana do Atalaia - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 

20/03/2018 
- - 

Número do Processo: 

033/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda Santo Antonio de Braga - 
Conjunto Arquitetônico 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

022/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São João - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

025/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São João - Floresta Park - 
Conjunto Arquitetônico 

 

Localização: CAM 365 - Distrito de 

Sousas 

Pertenceu ao capitão mor Floriano de Camargo Penteado, depois 
ao Barão de Itatiba e depois, ao seu filho, José Ferreira Penteado e 
mais tarde foi desmembrada. Sérgio Pissolato e sua esposa, 
Amélia Pissolato, eram donos do antigo Hotel Floresta, que 
funcionava na Rua 13 de Maio, no distrito de Sousas. Como era a 
única hospedaria da região, sua expansão foi necessária e o casal 
alugou e posteriormente comprou, por volta do ano de 1830, o 
casarão de Antônio Carlos Couto de Barros, situado na Fazenda 
São João, no bairro dos Lima. Recebendo hóspedes, em especial 
nos períodos de veraneio, o hotel permanecia sempre lotado por 
famílias do Rio de Janeiro, de Atibaia e de São Paulo. O hotel só 
funcionava nas férias, com nove quartos. Atualmente, o casarão 
abriga o restaurante “Floresta Park”. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo  
http://florestapark.com.br/historia/  
http://www.cidadeecultura.com/fazenda-sao-joao-floresta-park-em-campinas/ 

- - 

Número do Processo: 

031/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo
http://florestapark.com.br/historia/


 

 

 81 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Fazenda São João do Atibaia - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018  

- - 

Número do Processo: 

045/04 

 

Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda São Joaquim - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 

20/03/2018 
- - 

Número do Processo: 

017/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São José - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

026/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São Lourenço - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

023/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São Pedro - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

018/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Fazenda São Quirino - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

047/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Sertão - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Localização: Rodovia José Bonifácio 

Coutinho Nogueira - km 4 Joaquim Egídio 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

010/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Fazenda Sete Quedas - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

 

Localização: 

Em 1802, o tenente José Rodrigues Ferraz do Amaral comprou as 
terras de José Antônio de Figueiró e Isabel Correia da Cunha, por 
260 mil réis. Na literatura histórica, a área foi descrita como “um 
sítio e terras a eles pertencentes, na paragem chamada sete 
quedas”. Segundo documento citado por Celso Maria de Mello 
Pupo, no livro “Campinas, Município no Império”, a propriedade 
continha “dois laços de casa de taipa de pilão coberta de telhas”. 
Depois, Amaral comprou terras vizinhas e ampliou a propriedade. A 
área transformou-se em um latifúndio que, foi dividido em várias 
fazendas como Jambeiro, Cachoeira e Pedra Grande. A Sete 
Quedas era a sede deste latifúndio e continuou depois dos 
desmenbramentos com o mesmo proprietário até o seu 
falecimento, em 1819. Os filhos de Amaral herdaram a propriedade, 
mas a sede ficou com o Visconde de Indaiatuba. Em 1885, a 
Fazenda pertencia à Viscondessa, com 312 mil pés de café em 
terra massapé, com máquinas de benefício à água e terreiros 
atijolados. Em 1900, a fazenda era da filha e do genro do Visconde, 
Jessy e Augusto de Sousa Queirós, com uma produção de 17 mil 
arrobas de café. Em 1914, pertencia à viúva Jessy do Amaral 
Souza Queirós, com 500 alqueires de terras e 400 mil pés de café. 
A Sete Quedas foi então concedida a Fernão Pompeu de Camargo, 
sobrinho dos Viscondes e o primeiro presidente da Sociedade 
Hípica de Campinas. Fernão vendeu a Fazenda para Aurélio 
Belotti. Na década de 70, a Fazenda foi adquirida pelo banqueiro 
Amador Aguiar, do Bradesco, o que explica o nome Fazenda 
Bradesco. Um dos pontos da Fazenda Sete Quedas é a Capela de 
Sto. Antônio. Aconchegante e simples, a igrejinha tem belas 
imagens e é usada hoje para celebrações especiais. A arquitetura 
da capela acompanha o estilo da sede da fazenda, bem como a 
infraestrutura das demais construções da época. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018  
Título: Fazenda Sete Quedas Autor: Manzo, Henrique Data: 1944 Técnica: Óleo Sobre 
Tela Coleção: Fundo Museu Paulista 

- - 

Número do Processo: 

043/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Fazenda Três Pedras - Conjunto 
Arquitetônico 

 

 

 

 

 

Localização: Distrito de Joaquim Egídio 

A Fazenda Três Pedras pertencia ao Engenho de Nossa Senhora 
da Conceição do Sertão, de propriedade do capitão-mor agregado, 
Floriano de Camargo Penteado. Com a sua morte, estas imensas 
terras foram divididas entre seus herdeiros, cabendo a seu neto, 
Joaquim Floriano N. de Camargo, a Fazenda Três Pedras. Na 
metade do século XIX Campinas concentra inúmeras fazendas de 
café, com lavouras em pleno desenvolvimento. Nessa época de 
apogeu da cultura cafeeira, em 1871, é construída a sede da 
fazenda, um sobrado de alvenaria de tijolos, associado à taipa, 
edificado sobre embasamento de pedra. Internamente, as paredes 
em pau a pique desgastadas pelo tempo foram substituídas sem 
alterar a planta original. A sua fachada é composta por duas 
varandas sobrepostas, com colunas apresentando diâmetros 
diferentes em cada pavimento. O muro que a envolve servia para 
isolá-la do antigo terreiro de café, senzala, pomar e pátio para 
estacionamento de animais e carruagens. Situa-se no distrito de 
Joaquim Egídio, região leste do município de Campinas, próxima 
ao Rio Atibaia. Até 1966 a fazenda pertenceu a seus herdeiros. O 
atual proprietário restaurou a casa sede e os muros de taipa que a 
contornam. 

Fonte: Processos de Tombamento Julita Scarano e Bernardo J. Castello Branco 

CONDEPHAAT e CONDEPACC;  
http://www.leonardofinotti.com/projects/fazenda-3-pedras-slash-house/image/05827-
121003-019d em 20/03/2018  
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

Número do 
Processo: 20427/77 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução de 
19/03/1982. 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 27/03/82, 
pg. 16. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 163, p. 37, 
01/04/1982. 

- 

Número do Processo: 

020/04 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 114 de 
03/03/2011 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

26/05/2011 p. 04 

 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/Condephaat/Bens%20Tombados/Processo/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%2023.6.77%20DOE%2024.06.77%20pg.%2051.pdf
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Giovannetti II 

  

Localização: R. Dr. Quirino, 1396 e 1404 

O registro mais antigo encontrado deste imóvel é de 1907, como 
propriedade de Vicente Di Lucca. Pode-se observar que esta 
construção foi realizada em duas etapas, sendo a primeira do final 
do século XIX e início do século XX e a segunda foi realizada entre 
as décadas de 10 e 20. Nesta segunda etapa o prédio passou por 
uma ampliação, porém seguindo o mesmo estilo arquitetônico 
neorrenascentista. Tem como características construtivas o ático 
com balaustrada, rusticação em argamassa, presença de ordem 
clássica (coluna, base, capitel), assim como a existência de 
platibanda, porão e balcão com gradil em ferro. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

008/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 068 de 
15/05/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

160/05/2008 p. 02 

 

Giovannetti V 

 

Localização: R. Padre Vieira, 1.277 

Essa edificação encontra-se dentro do estilo eclético, advindo da 
França e utilizado no Estado de São Paulo a partir da última quarta 
do século XIX., constituído por Chalés dos Alpes Suíços e da 
Floresta Negra, guardando consigo o romantismo e o excesso de 
ornamentação nos beirais. Sua construção remonta a década de 
1870. Sofreu muitas reformas e em 1967 é vendida para a 
Irmandade de Misericórdia de Campinas e reformada para receber 
a clausura de São José. Posteriormente, foi feita uma adaptação do 
imóvel para uso comercial. Sua proporção, isolamento no lote e 
relação de proximidade com outros prédios tombados dão a 
certeza de ser este imóvel valioso para a história de Campinas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

007/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 008 de 
10/12/1991 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/12/1991 p. 12 

Hospital Coração de Jesus 

 

Localização: R. Salustiano Penteado, 115 

com R. Otávio Mendes 

A pedra fundamental foi lançada em 25 de maio de 1919 pelo então 
prefeito de Campinas, Heitor Penteado. O edifício abrigou 
inicialmente as instalações do Hospital da Sociedade Portuguesa 
de Socorros Mútuos. tratava-se de uma associação fundada com a 
finalidade de atender a população mais pobre da cidade, aceitando 
pagantes por mês, que não tinham condições de serem sócios de 
uma sociedade médica. Embora a construção tenha iniciado na 
passagem para os anos 1920, a Sociedade de Socorros Mútuos já 
havia surgido em 1904, após uma dissidência de sócios da Real 
Sociedade Portuguesa de Beneficência, fundada em 1873. Essa 
sociedade funcionou até a década de 1950. Entre 1966 e 1967 
houve a integração com a Real Sociedade Portuguesa de 
Beneficência, que incorporou o prédio e os sócios daquela 
instituição. Apenas em 1973 foi criado o Hospital Materno-Infantil 
Coração de Jesus,e tenha encerrado suas atividades em 1999. Em 
algumas áreas, ainda existem azulejos portugueses intactos, 
similares aos utilizados no Palácio dos Azulejos. Há ainda outros 
detalhes construtivos a serem observados, como as portas de 
madeira trabalhada, os pisos originais com desenhos em mosaico, 
as escadas com corrimão em madeira e as ornamentações em 
gesso do teto da sala principal. Na fachada do prédio, destacam-se 
a varanda de entrada e o delicado balcão no andar superior. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e folheto paraTODOS 20 

- - 

Número do Processo: 

002/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 074 de 
17/12/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/12/2009 p. 08 
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Hospital da Real Sociedade Portuguesa 
de Beneficência e Bens móveis, acervo 
iconográfico, literário e mobiliário - 
guardados no hospital 

 

 

Localização: R. 11 de Agosto, 557 

O Hospital da Beneficência Portuguesa campineiro foi fundado em 
29/06/1879 e acompanhou a evolução tecnológica na área médica. 
Foi um dos primeiros a usar a hidroterapia (1882), a iluminação a 
gás (1885), a máquina de raios-x (1898). A sede atual, projetada 
em 1930 por Ricardo Severo, reporta-se a referências dos estilos 
neo clássico e barroco do repertório de tendências do ecletismo na 
arquitetura no séc. XIX. Foi feita uma reforma nas alas laterais e 
demolida a parte central do edifício existente, onde havia uma torre 
com relógio construída em 1896, e edificado o Pavilhão Barbosa de 
Barros no piso superior do corpo central do edifício como resultado 
da ampliação do programa que englobou: sala de cirurgia, 
administração, biblioteca, elevadores, apartamentos com banheiro, 
enfermarias,salas de curativos e de isolamento, estufa para 
descontaminação etc. Na área externa da entrada principal foi feito 
o calçamento com mosaicos portugueses alusivos às navegações 
portuguesas - a caravela com a cruz de Malta e no gradil do portão, 
o globo anilar, representam a grandeza do povo português na Era 
dos Descobrimentos. 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-
tombados/listaBens.php 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

008/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 064 de 
12/06/2006 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

20/06/2006 p. 03 

e 

Número do Processo: 

002/06 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Hospital Psiquiátrico Tibiriçá e Muro de 
Pedra e Alvenaria 

 

Localização: Rua Heitor Penteado, 1510 

Demolido 

A área do "Antigo Hospital Psiquiátrico Tibiriçá" havia sido ocupada 
inicialmente pela Fazenda Laranjal, de Luciano Teixeira Nogueira, 
e sua sede foi um exemplo da transição econômica entre o açúcar 
e o café. Em 1968, a antiga casa foi adaptada para abrigar o 
Hospital Psiquiátrico Tibiriçá, que em 2002 sofreu uma demolição 
inadvertida. Após intervenção do Ministério Público Estadual foi 
deliberado levantar quais estruturas poderiam remanescer após a 
demolição e a criação de um memorial no local. Assim, o 
CONDEPACC deliberou o tombamento do Muro de Pedra e 
Alvenaria com 39,5m de extensão e, aproximadamente, 4,20m de 
altura, que funciona parcialmente como muro de arrimo, 
pertencente ao antigo Hospital Psiquiátrico Tibiriçá 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/  

  

Número do Processo: 

005/02 

 

Em Estudo de 
Tombamento 

Demolido 

e 

Número do Processo: 

008/09 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 100 de 
01/06/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

03/06/2010 p. 08 
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Igreja de São Benedito 

 

Localização: R. Cônego Cipião, 772 

A Igreja foi construída por iniciativa da Irmandade de São Benedito. 
Em 1835, os membros da congregação pediram às autoridades 
municipais a doação de um terreno para esse fim. A área destinada 
ficava próxima ao cemitério, onde eram enterrados os escravos 
cativos. As obras do templo só tiveram início muitos anos depois. 
Registros históricos dão conta de que a inauguração ocorreu 
somente em 1885. A estrutura da Igreja de São Benedito foi 
concebida no estilo colonial, no qual predominam os elementos 
rústicos. O projeto da fachada original, foi feito pelo arquiteto 
Ramos de Azevedo, que lançou mão do estilo eclético, mais 
sofisticado. O destaque da fachada são as linhas neorromânticas. 
Em 1930, foram doados os vitrais que seguiram o estilo eclético. O 
mobiliário da igreja, assim como os entalhes em madeira do altar 
obedecem às concepções neorromânticas. O prédio passou por 
uma reforma geral, incluindo a parte frontal. Depois dessa 
intervenção, as laterais ganharam o estilo eclético, o que conferiu 
maior harmonia ao conjunto. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

008/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 030 de 
03/12/1998 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

12/12/1998 p. 17 

 

Igreja São José e Casa Paroquial 

 

Localização: R. 24 de Maio, 477 

Inaugurada em 01 de junho de 1924, tem como característica uma 
arquitetura eclética com predominância de elementos neogóticos 
inseridos nas fachadas, nos revestimentos dos pisos internos, nos 
forros, nas paredes e nos ornatos. Os espaços internos da igreja 
preservam praticamente todos os elementos originais, a saber: 
esquadrias das portas e janelas; vitrais; estrutura de sustentação do 
telhado; revestimentos de forro de madeira decorado; revestimento 
de ladrilho hidráulico e granilite; paredes adornadas pelas imagens 
santas; oratório de pedestal; torre sineira com o sino; a máquina do 
relógio holandesa de 1955 e a roldana do martelo sineiro. 

Fonte: Resolução de Tombamento CONDEPACC 
- - 

Número do Processo: 

001/13 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 125/2013 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal:  
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Imóveis do entorno da Casa de Saúde 

 

R. Duque de Caxias, 674 

 

680 

 

698 

 

748 

Trata-se de um conjunto urbano com 12 edificações de grande 
importância histórica e características arquitetônicas exemplares, 
construídas como dependências do prédio principal do Circolo 
Italiani Uniti atual Hospital Casa de Saúde de Campinas - 

lavanderia, depósitos, velório, etc., em sua maioria projetados pelo 
arquiteto Henrique Fortini. Em estilo eclético, do final da década de 
1920 e início da de 1930, harmonioso e coerente em si, o conjunto 
conserva as características originais das fachadas, incluindo os 
ornamentos e envasaduras, bem como, o tipo de implantação no 
alinhamento dos lotes. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

011/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 123 de 
06/07/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

10/07/212 p. 10 
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R. Gal. Marcondes Salgado, 1 

 

31 

 

75 

 

R. Irmã Serafina, 292 
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308 

 

460 

 

486 

Localização: R. Duque de Caxias, 674, 

680, 698, 748; R. Gal. Marcondes Salgado, 
1, 31, 75; R. Irmã Serafina, 292, 308, 460, 
476, 486 
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Imóvel Avenida Andrade Neves 

 

Localização: Av. Andrade Neves, 46, 50, 

56 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

033/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Avenida Andrade Neves 

 

Localização: Avenida Andrade Neves, 237 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

062/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Avenida Benjamin Constant 

 

Localização: Av. Benjamin Constant, 1344 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

068/0015 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Avenida Campos Salles 

 

Localização: Av. Campos Salles, 1002 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

040/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Avenida Campos Salles 

 
Localização: Av. Campos Salles, 992 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

039/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Avenida Francisco Glicério 

 
Localização: Av. Francisco Glicério, 1000 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

037/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Avenida Francisco Glicério 

 

Dez. 2017 

 

Fev. 2011 

Localização: Av. Francisco Glicério, 1681 

Demolido 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

089/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
 
Demolido 
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Imóvel Largo das Andorinhas 

 
Localização: Lgo. das Andorinhas, 3, 7, 11 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

063/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Largo das Andorinhas 

 
Localização: Lgo. das Andorinhas, 15 à 19 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

064/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Largo das Andorinhas 

 

Localização: Largo das Andorinhas, 25 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place// 

- - 

Número do Processo: 

065/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Largo das Andorinhas 

 

Localização: Largo das Andorinhas, 41 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

066/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Praça XV de Novembro 

 

Localização: Pça. XV de Novembro, 62 

Situado no entorno do Largo de Santa Cruz, um dos três espaços da 
formação de Campinas, o imóvel tombado ainda apresenta 
elementos arquitetônicos do período colonial, tais quais: implantação 
no lote; vãos de porta e janelas; requadros e técnica construtiva - a 
taipa de pilão. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

037/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 124 de 
29/11/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

05/12/2012 p. 10 

 

Imóvel Praça XV de Novembro 

 

Localização: Pça. XV de Novembro, 62 

Situado no Largo de Santa Cruz, um dos três espaços da formação 
de Campinas, o imóvel ainda apresenta elementos arquitetônicos do 
período colonial, implantação no lote; vãos de porta e janelas; 
requadros e técnica construtiva remanescente, a taipa de pilão. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

037/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 124 de 
29/11/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

05/12/2012 p. 10 

Imóvel Rua 11 de Agosto 

 

Abr. 2017 

Demolido 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

008/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

 

jul. 2015 

Localização: R. 11 de Agosto, 423 

 

  

  

Imóvel Rua 11 de Agosto 

 

Localização: R. 11 de Agosto, 443 à 445 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

009/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua 11 de Agosto com Rua 
Barreto Leme 

 

Localização: R. 11 de Agosto, 451 com 

Rua Barreto Leme 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

010/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 88 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

020/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 181 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

021/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 185, 189 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

022/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 193, 197 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

023/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 201 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

024/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: Rua 13 de Maio, 226 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

025/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 378/382 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

028/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 392 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

029/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: Rua 13 de Maio 506 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

030/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 535 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

031/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: Rua 13 de Maio, 663/665 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

032/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 13 de Maio 

 

Localização: R. 13 de Maio, 296 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

027/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua 13 de Maio com Rua 
Visconde do Rio Branco 

 

Localização: R. 13 de Maio, 283,277, 271 

com R. Visconde do Rio Branco 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

026/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua 14 de Dezembro 

 

Localização: R. 14 de Dezembro, 173 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

096/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Antônio Cesariano 

 

Localização: R. Antônio Cesarino, 943 

com R. General Osório 

O imóvel apresenta elementos do período colonial, dos quais muitos 
se mantêm, tais como: implantação no lote, vãos de portas e 
janelas, requadros, disposição das águas e técnica construtiva (taipa 
de mão). Sua localização indica ter sido concebido no mundo rural 
circundante à vila. Por sua historicidade, relação entre vila e campo, 
e seu estilo colonial justifica o tombamento deste imóvel. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
- - 

Número do Processo: 

006/05 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 096 de 
31/05/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

02/06/2010 p. 03 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Barão de Jaguara 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 988 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

017/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Barão de Jaguara 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 1164 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

038/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Barão de Jaguara 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 1351 e 

1357 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do 
Processo: 000/00 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Barão de Jaguara 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 1.373 

Bem de importância histórica por ser uma construção remanescente 
do século XIX, de arquitetura eclética que contextualiza as 
transformações urbanas da cidade. O imóvel tem elementos 
construtivos coloniais, passou por movimentos de "modernização" 
com a construção de platibanda e acréscimo de elementos 
decorativos com estilo eclético, e a "intenção" de manter uma 
"ambiência histórica" em sua reforma de 1995. Por outro lado, está 
inserido no centro histórico da cidade e desde de 1991 é 
preservado, conforme Decreto 10.424 de 06/05/1991. A partir de 
2005 passa a fazer parte do Inventário da Região Central, com 
sugestão de tombamento, como outros imóveis no entorno das 
praças Bento Quirino e Antônio Pompeu de Camargo. A antiga casa 
presenciou diferentes períodos da história de Campinas, apesar das 
modificações executadas no decorrer do tempo. Atualmente contém 
proporcionalmente o seu volume e elementos arquitetônicos 
ecléticos, porém mantém uma das paredes de taipa preservada. É 
um importante exemplar da existência dos antigos casarios da praça 
Bento Quirino. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do 
Processo: 001/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 090 de 
10/08/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

140/08/2009 p. 10 

 

 



 

 

 106 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Barão de Parnaíba 

 

Localização: R. Barão de Parnaíba, 221 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

076/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Barão de Parnaíba 

 

Localização: R. Barão de Parnaíba, 161 

com R. Dr. Ricardo 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

075/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Barão de Parnaíba 

 

Localização: Rua Barão de Parnaíba, 269 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

077/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Barão de Parnaíba 

 

Localização: R. Barão de Parnaíba, 489 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

078/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóveis Rua Barreto Leme e Saldanha 
Marinho 

 

357 

 

375 

 

377 

 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

029/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 135 de 
07/04/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/2000 p. 00 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

 

657 

Localização: R. Barreto Leme 357, 375, 

377; R. Saldanha Marinho, 657 

 

  

  

Imóvel Rua Bernardino de Campos 

 

Localização: R. Bernardino de Campos, 

358  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

043/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Bernardino de Campos 

 

Localização: R. Bernardino de Campos, 

360 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

044/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Bernardino de Campos 

 

Localização: R. Bernardino de Campos, 

407 

Este imóvel, edificado com alvenaria de tijolos, foi implantado sem 
recuos, nos alinhamentos do lote, tanto na fachada voltada para a 
Rua Bernardino de Campos quanto naquela voltada para a Rua 
Saldanha Marinho. Trata-se de edificação térrea com porão alto. 
Internamente o edifício encontra-se descaracterizado em relação 
aos pisos, pinturas e revestimentos, mas mantém toda a distribuição 
espacial da antiga residência. Este imóvel é um dos exemplares de 
padrão urbanístico de ocupação, características de implantação e 
tipologia predominante das edificações da passagem do século XIX 
para o XX e nas primeiras décadas deste último, contribuindo, 
assim, significativamente para a leitura da paisagem urbana da 
cidade. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/99 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 079 de 
21/01/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/02/2009p. 09 

Imóvel Rua Boaventura do Amaral 

 

Localização: R. Boaventura do Amaral, 

826 

Construído em 1955 pelo arquiteto Diógenes Laércio Brochado de 
Almeida, seguindo um estilo de construção modernista. O 
Movimento Arquitetônico Modernista teve início no Brasil no começo 
da década de 20, com idealistas consagrados e de grande renome 
tais como: Lúcio Costa, Gregori Warchavchik e Oscar Niemeyer. Em 
Campinas o pioneiro na arquitetura modernista fora Mario Penteado. 
Era uma arquitetura que aliava os princípios da praticidade, 
comodidade e economia nas suas construções. Predomínio de 
grandes volumes, com linhas simples, fachadas limpas e sem 
supérfluos, sem adornos decorativos. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/02 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 086 de 
04/05/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

06/05/2009 p. 05 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Conceição 

 

Localização: R. Conceição, 12 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

034/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Cônego Cipião 

 

Localização: R. Cônego Cipião, 382 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

013/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Cônego Cipião 

 

Localização: Rua Cônego Cipião, 405  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

014/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Cônego Cipião 

 

Localização: R. Cônego Cipião, 450 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

015/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Cônego Cipião - Chalé 

 

Localização: R. Cônego Cipião, 1.074 

Foi construído em 1894 pelo engenheiro Heirrrich Hüsemann, 
construtor de diversos edifícios em Campinas, dentre eles, 
Lidgerwood e Mac-Hardy. Na época de sua construção as casas 
começam a ter recuo frontal e lateral com características de 
chácaras. Junto aos recuos começam a aparecer os jardins, tanto 
na frente como nas laterais dos imóveis. O estilo da residência vem 
a ser um chalé, com telhado em estilo nórdico, que, juntamente a 
alguns elementos ecléticos lhe dão a aparência de uma habitação 
rural europeia. Declarado de utilidade pública, Decreto nº 9978 de 
13/11/1989, o imóvel encontra-se quase demolido após sofrer 
diversos atentados no decorrer dos anos. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
https://thiagosouzarosa.wordpress.com/2008/07/09/descaso-com-a-historia-casa-rua-
conego-scipiao-1074/ 

- - 

Número do Processo: 

009/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 005 de 
22/05/1991 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

22/05/1991 p. 06 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Costa Aguiar 

 

Localização: R. Costa Aguiar, 37 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

035/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Costa Aguiar 

 

Localização: R. Costa Aguiar, 237 com 

Rua Visconde do Rio Branco 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

036/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Culto à Ciência 

 

Localização: R. Culto à Ciência, 238 

Em 1949 o imóvel eclético construído em meados de 1930 é 
adquirido pela SFIC - Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, 
do médico Dr. Manoel Affonso Ferreira e sua mulher Anita Affonso 
Ferreira. Neste mesmo ano a SFIC solicita a aprovação de reforma 
e ampliação do edifício para que a sua área construída passasse de 
218,00m² para 864m², adaptando o local para dormitório para as 
freiras e pensionato feminino. Entre os anos de 1953 a 1957 novas 
reformas e ampliações tomaram curso. Do ponto de vista histórico é 
dos primeiros pensionatos para estudantes na cidade, cuja demanda 
deste tipo de moradia aumentava com a instalação da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas. No local, ainda hoje, funciona 
um pensionato feminino. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

003/02 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 057de 
25/11/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

10/12/2004p. 08 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua da Constituição 

 

Localização: R. da Constituição, 88 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

001/09 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua do Rocio 

 

Localização: R. do Rocio, 7, 13, 15, 21, 

23, 33, 31, 39, 41, 49, 51 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

051/15 

Número do Processo: 

052/15 

Número do Processo: 

053/15 

Número do Processo: 

054/15 

Número do Processo: 

055/15 

Número do Processo: 

057/15 

Número do Processo: 

056/15 

Número do Processo: 

058/15 

Número do Processo: 

059/15 

Número do Processo: 

060/15 

Número do Processo: 

061/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua do Rocio 

 

Localização: R. do Rocio, 6, 12, 14 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

048/15 

Número do Processo: 

049/15 

Número do Processo: 

050/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Dona Libânia 

 

Localização: R. Dona Libânia, 1794 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

097/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

 
 

 

 



 

 

 115 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua Dr. Quirino 

 

Localização: Rua Dr. Quirino, 1410 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

069/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 468 com R. 

Dr. Mascarenhas 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

080/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 362 e 366 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

079/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 469 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

081/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 490 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

082/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 496 e 506 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: Rua Dr. Ricardo, 508 e 516 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

084/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Dr. Ricardo 

 

Localização: R. Dr. Ricardo, 522 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

085/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Ferreira Penteado 

 

Localização: Rua Ferreira Penteado, 

720/728/730 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

012/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Ferreira Penteado 

 

Localização: R. Ferreira Penteado, 494 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

018/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Ferreira Penteado 

 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

001/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Localização: R. Ferreira Penteado, 417 

com R. José de Alencar 

 

  

  

Imóvel Rua Ferreira Penteado 

 

Localização: R. Ferreira Penteado, 1.463 

com R. São Pedro 

Bem de importância histórica e arquitetônica por ser uma edificação 
de estilo colonial remanescente do século XIX. Térrea, a edificação 
de alvenaria de tijolos apresenta fachadas simplificadas, cujo ritmo 
se dá apenas pela presença dos vãos de portas e janelas de 
madeira, sendo que estas últimas possuem os "claros" voltados para 
o exterior. Como elemento decorativo, há apenas três pilastras 
adossadas à construção, em suas extremidades e na esquina das 
duas ruas. A cobertura de telhas de barro apoia-se sobre estrutura 
de madeira e tem como característica principal a suave declividade, 
com a finalidade de levar as águas das chuvas para longe das 
fachadas, já que o pequeno beiral não seria suficiente para essa 
proteção.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/05 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 088 de 
10/08/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/08/2009 p. 09 

Imóvel Rua General Osório 

 

Localização: R. General Osório, 321 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

045/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 



 

 

 120 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Imóvel Rua General Osório 

 

Localização: R. General Osório, 1583 

Imóvel era originalmente parte integrante do prédio adjacente, 
situado à R. Antônio Cesarino, 943, tombado através do processo nº 
006/2005. É possível constatar que as estruturas de taipa e pau a 
pique, nas paredes e telhado, são contínuas em ambos, não 
apresentando sinais de engastes. A edificação demonstra 
modificações posteriores, como a construção de platibanda, 
entretanto, seus caixilhos e sua implantação no lote são 
característicos do estilo colonial.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC - - 

Número do Processo: 

0390/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 097 de 
31/05/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

02/06/2010 p. 04 

 

Imóvel Rua General Osório com R. 
Lusitana 

 

Localização: R.General Osório, 1167 c/ R. 

Lusitana, 1207 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

041/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua General Osório com Rua do 
Rocio 

 

Localização: Rua General Osório, 353 

com R. do Rocio, 4 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

046/15 

Número do Processo: 

047/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua José Paulino 

 
2017 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

019/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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2011 

Localização: R. José Paulino, 792 

 

  

  

Imóvel Rua Luzitana 

 

Localização: R. Luzitana, 833 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Luzitana 

 

Localização: R.Luzitana, 1667 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

003/00  

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Luzitana 

 

Localização: R. Luzitana, 1117 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

042/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Marechal Deodoro 

 

Localização: R. Mal. Deodoro, 1117/1131 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

005/16 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Regente Feijó com Rua 
Cônego Cipião 

 

Localização: R. Regente Feijó, 657 com 

R. Cônego Cipião 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

016/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sacramento 

 
Localização: R. Sacramento, 54 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

072/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Sacramento 

 
Localização: R. Sacramento, 58 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

073/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 36 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

070/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: Rua Sacramento, 46 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

071/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 363 e 367 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

091/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 104 e 108 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

074/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 355 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

090/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 385 e 389 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

092/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 407 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

094/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Sacramento 

 

Localização: R. Sacramento, 399 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

093/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sacramento 

 

2010 

 

2017 

Localização: R. Sacramento, 447 

Demolida em 2011 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

095/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Sales de Oliveira 

 

Com a chegada da ferrovia, e com a necessidade de mão-de-obra 
especializada para a estrada de ferro, surgiram muitas construções, 
visando este tipo de trabalhador, o ferroviário. No início a mão de 
obra mais disponível entre os imigrantes eram de italianos sendo 
necessário abrigar estes trabalhadores em minúsculos alojamentos. 
Conforme a cidade crescia economicamente, homens de negócio 
resolveram construir habitações de pequeno porte, a fim de evitar 
que os operários procurassem lugares distantes dos locais de 
embarque, tanto do café quanto de mercadorias em geral. Estas 
habitações foram construídas por empreendedores portugueses e 
italianos, com objetivos de acomodar os conterrâneos, que aqui 
eram ferroviários, em casas alugadas de um porte menor, e outras 
casas com áreas maiores, a fim de abrigar, no térreo, o empório, 
enquanto que no andar superior, ficavam as dependências da 
família, em destaque pelos portugueses, que chegavam da Europa. 
O comércio se expandiu, no final do século XIX estas edificações 
ecléticas foram erguidas em grandes quantidades, próximos a  

Número do 
Processo: 26008/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 82 de 
23/07/2015. 
Publicação do 
Diário Oficial: Poder 

Executivo, Seção I, 
24/07/2015, pg. 
43/44. 
Livro do Tombo 
Histórico: 

- 

Número do Processo: 

008/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 009 de 
24/04/1992 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

22/05/1992 p. 24 
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Localização: Rua Sales de Oliveira, 429 e 

433 

logradouros públicos. Este sobrado de 1914 de uso misto com 
destinação comercial no pavimento térreo e residencial no 
superior.Representativo de tipologia urbana paulista corriqueira no 
final do século XIX e início do XX, período caracterizado por fatores 
ligados à cafeicultura, ao desenvolvimento ferroviário e à presença 
de mão de obra imigrante. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT 
https://www.google.com.br/maps/ 

  

  

Imóvel Rua Sebastião de Souza 

 

Localização: R. Sebastião de Souza, 36 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

086/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Imóvel Rua Sebastião de Souza 

 

Localização: R. Sebastião de Souza, 44 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

087/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Imóvel Rua Sebastião de Souza 

 

Localização: R. Sebastião de Souza, 73 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 
https://www.google.com.br/maps/place/ 

- - 

Número do Processo: 

088/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Imóvel Rua Thomaz Alves 

 

 

Localização: R. Thomaz Alves, 87, com R. 

Luzitana 

Com o alargamento da R. Thomaz Alves, em 1913, existiu a 
necessidade de se fazer novas fachadas, nas sobras dos lotes 
desapropriados. Sendo assim, a fachada do prédio original da R. Dr. 
Quirino (Giovannetti II) influenciou em todo o desenho que hoje 
temos na edificação à R. Thomaz Alves com R. Luzitana, que 
conservou os adornos e gradis já demolidos do prédio Giovannetti II. 
O desenho original é de 1915 e a ampliação do prédio é de 1930. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/07 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 089 de 
10/08/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/08/2009 p. 10 
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Instituto Agronômico de Campinas 

 

Edifício Pedro II 

 

Edifício Franz W. Dafert 

 

Edifício Alcides Carvalho - Prédio Central 

 

Fazenda Santa Elisa 

Localização: Av. Barão de Itapura, 1481, 

R. dos Nhambiquaras; Dr. Quintino de 

Paulo Maldonet; Theodoreto de Almeida 

Camargo e SP332 Gal. Milton Tavares 

O Instituto Agronômico de Campinas - IAC foi criado em 27 de junho 
de 1887 por um decreto do Imperador Pedro II, com a denominação 
de Estação Agronômica de Campinas, considerando a necessidade 
de estabelecer medidas públicas que promovessem a modernização 
da agricultura, definindo como eixos de atuação o ensino e a 
pesquisa. Juntamente com o Instituto Biológico em São Paulo e a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz em Piracicaba, 
desempenhou papel importante na formulação das políticas públicas 
estaduais na área da agricultura, com criação das condições de 
convergência entre conhecimento científico e produção agrícola. O 
IAC ocupa área com 46.000m2. As construções se iniciaram em 
1887, com o Edifício D. Pedro II, projeto do Eng. Henrique Florence, 
tendo sua ocupação se consolidado na década de 1950, com o 
Edifício Dr. Alcides de Carvalho, com linhas modernas. O 
tombamento recai sobre estas edificações e as demais 
denominadas: Antônio Prado, Franz W. Dafert, antiga Residência do 
Diretor, além de estufas, muros e traçado do Parque. O Edifício 
Alcides Carvalho apresenta características peculiares de 
implantação com relação as demais construções que compõem o 
conjunto arquitetônico do Instituto Agronômico. A configuração 
espacial no lote é bastante despojada e imponente, com formas 
plenas e retilíneas. A estrutura é evidenciada como valor estético em 
si. Os vãos das fachadas apresentam forma modular propiciando 
ritmo tanto internamente como externamente na edificação. As 
paredes de alvenaria de concreto, aço e vidro nas envasaduras 
sustentam-se por pilares de seção quadrada e elegantes pilotis de 
seção circular. Estes pilares se projetam debaixo de marquises retas 
e curvas propiciando certa leveza visual. A edificação representa 
claramente o estilo moderno nas formas retangulares, com ângulo 
reto e linhas curvas que permitem uma certa organicidade e 
simplicidade na composição do desenho arquitetônico. 

Fonte: Elizabete Mitiko in processo de tombamento CONDEPHAAT e CONDEPACC 

Número do 
Processo: 23128/84 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 26, de 
12/05/2014. 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, Seção I, 
14/05/2014. pg. 38. 
Livro do Tombo 
Histórico:  

- 

Número do Processo: 

005/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 143 de 
10/12/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/06/1997 p. 10 
e 

Número do Processo: 

005/15 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 149 de 
2016 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 
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Instituto Penido Burnier 

 

 

Localização: R. Dr. Mascarenhas, 289 e 

Av. Andrade Neves, 589 

Em 1907 Dr. João Penido Burnier fazia sua primeira viagem de 
estudo à Paris, onde já formado, idealizava seu Instituto no Brasil. 
Em 1910 ao se estabelecer em Campinas/SP, como médico da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, vislumbrou a 
aproximação de seu grande sonho, o Instituto Oftálmico de 
Campinas, que fundou em 1920, e que recebe o nome de Instituto 
Penido Burnier - IPB desde 1923. Já em 1927, foi fundada a 
Associação Médica do Instituto Penido Burnier, com o intuito de se 
promover o encontro entre as atividades médicas e científicas do 
hospital. Data de 1932 a primeira publicação dos Arquivos do 
Instituto Penido Burnier, uma das mais antigas revistas da 
especialidade. O Instituto também participou na criação da 
Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, cuja aula inaugural foi 
ministrada em 1963 pelo Dr. Antônio Augusto de Almeida, seu 
primeiro diretor e oftalmologista do IPB. Durante muito tempo. Dr. 
Almeida participou daquela, que se transformaria numa grande 
universidade, a UNICAMP. O IPB se tornou uma referência ao longo 
dos anos. Por ali já passaram pessoas ilustres como presidentes, 
governadores e embaixadores, que naturalmente proporcionaram 
fama e projeção ao Instituto. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC  

www.penidoburnier.com.br. 

- - 

Número do Processo: 

031/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 144 de 
19/11/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

018/12/2015 p. 15 

 

Jockey Club Campineiro 

 

Localização: Pça. Antônio Pompeu s/n 

Inaugurado em 1925, a construção possui 1371,8 m² e três 
pavimentos, sua arquitetura é eclética, inspirada nos palacetes 
franceses do final do século 18, com características art nouveau e 
neorrenascença, que remonta aos tempos áureos do café. O Edifício 
foi construído para ser sede do Clube Campineiro, fundado em 
19/09/1887, quando parelhas de cavalos corriam pelo local onde 
seria a Av. Andrade Neves, próximo à estação de trens e a botecos 
de prostituição. O Jockey Club em 1957 se funde ao Clube 
Campineiro, tornando-se uma única instituição. Da época da 
conclusão até a década de 1970, o clube viveu um período de muita 
movimentação dos associados, que se encontravam para 
realizações de festas e bailes de luxo, acompanhar o turfe, jogarem 
baralho e snooker. A história do Jockey Club é associada à fase 
gloriosa das corridas de cavalos. O Clube Campineiro entrou em 
decadência, mas continua a existir. O prédio foi totalmente 
revitalizado, passando a abrigar além da sede do clube, um 
restaurante com espaço para o Piano Bar. No fim de 2009, o Piano 
Bar deixou de funcionar, e atualmente, pode ser alugado para 
eventos. Dentro do bar ainda está uma das principais atrações, um 
piano de cauda, fabricado em 1918. Em 2008, a revitalização foi 
concluída com a instalação de um projeto luminotécnico. Atualmente, 
apenas o restaurante Coliseu, no térreo, pode ser visitado, suficiente 
para conferir o elevador em ferro dourado que funciona como na 
época da fundação. O edifico do Jockey Club Campineiro é 
considerado uma das 7 maravilhas de Campinas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

http://restauracampinas.blogspot.com.br/ 

- - 

Número do Processo: 

004/93 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 020 de 
22/12/1994 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 
Retificação: 

01/09/2010 p. 03 
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Largo do Pará 

 

 

Localização: Av. Francisco Glicério, Barão 

de Jaguara, Av. Aquidabã e R. Duque de 
Caxias 

A história do Largo do Pará reporta-se à meados do século XIX, 
ligada à questão de abastecimento de água em Campinas. Nesta 
época era conhecido como Praça do Tanquinho. Em 1899 a praça 
começou a ser arborizada com muitas plantas que foram doadas à 
municipalidade pelo Instituto Agronômico de Campinas. Este Largo 
já passou por inúmeras reformas inclusive na sua área em função de 
alargamento de ruas nas suas proximidades, estando hoje bastante 
alterado das suas características iniciais. Nesta praça encontram-se 
o chafariz, fundido pela Cia. Mac'Hardy em 1894, um busto em 
homenagem à Álvaro Ribeiro, em bronze, sobre um pedestal de 
granito rosa, picolado, executado pelo escultor Wilmo Rosa, Coreto e 
Café. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

011/91 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 069 de 
20/05/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

22/05/2008 p. 04 
 
Coreto 

Número do Processo: 

002/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Largo do Pará - Imóveis do entorno 

 

548 

Edificações em estilo eclético, início da primeira metade do século 
XX, com presença de características predominantemente 
neocoloniais e neoclássicas, com tipologia assobradada, 
remanescentes do período em que a urbanização da cidade, aliada a 
uma classe de população abastada, revela tipologias arquitetônicas 
em busca da modernidade. As construções compõe um cenário 
suntuoso e elegante no entorno do Largo do Pará.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
- - 

Número do Processo: 

006/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 134 de 
28/03/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

10/04/2015 p. 05 
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576 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 548 e 

576 e R. Duque de Caxias, 385 

 

  

  

Liceu Salesiano Nossa Senhora 
Auxiliadora 

 

Localização: R. Baronesa Geraldo de 

Resende, 330 c/ Av. Barão de Itapura - 
Taquaral 

Sua história está ligada ao período da epidemia da febre amarela. A 
partir de donativos conseguidos pelo Cônego Nery e Dona Maria 
Umbelina Alves Couto para fundar uma casa de caridade aos órfãos. 
Em terreno de 43.443 m² no bairro Guanabara, doado pelas famílias 
do Barão Geraldo de Rezende e Francisco Bueno de Miranda 
lançou-se em 9 de outubro de 1892 a pedra fundamental do edifício, 
com a denominação de "Lyceo de Artes e Ofícios", sob os auspícios 
de Nossa Senhora Auxiliadora por vontade do Cônego Nery. Em 25 
de julho de 1897, inaugura-se o Lyceo com um terço do total do 
edifício existente hoje: o corpo central e a lateral direita, com três 
andares, e a lateral esquerda, com apenas o pavimento térreo. No 
último andar do corpo central, destacava-se o nicho de Nossa 
Senhora Auxiliadora e o relógio ofertado pelo Sr. João Engler. O 
engenheiro Domingos Delpiano utilizou no projeto elementos dos 
estilos góticos e romano, numa composição caracterizada pelo 
ecletismo predominante na arquitetura do final do século XIX e início 
do século XX, fazendo o colégio assemelhar-se às construções 
europeias desse período. Um dos colégios mais tradicionais da 
cidade, dispõe também de uma capela histórica e muito bela. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/servicos-publicos/regioes/leste/patrimonios.php 

- - 

Número do Processo: 

006/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 092 de 
15/04/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/04/2010 p. 03 
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Loja Maçônica Independência 

 

Localização: Av. Dr.Campos Sales, 514 

Neste endereço, no dia 23 de novembro de 1867, alguns maçons se 
reuniram e inauguraram a primeira loja maçônica de Campinas, de 
nome Independência, presidida por Pedro Ernesto Albuquerque de 
Oliveira, grande Inspetor Geral e Delegado do Mui Poderoso 
Supremo Conselho do Grande Oriente do Brasil. Nesta época, os 
membros da Loja Independência participavam ativamente da vida 
social e política da cidade e da região. Também praticavam várias 
ações na área de assistência à parcela da população mais carente. 
Bem de importância histórica por ser a primeira loja maçônica do 
município e social por sua influência político liberal nos movimentos 
republicanos do fim do século XIX. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
- - 

Número do Processo: 

003/95 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 080 de 
21/01/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/02/2009 p. 09 

 

Mercado Municipal de Campinas 

 

Localização: R. Benjamin Constant, s/n. 

A pedra fundamental da construção do Mercado Municipal foi 
lançada em 1907 e; sua inauguração deu-se em 12/4/1908. O 
mercado foi projetado por Ramos de Azevedo, em estilo mourisco, 
com uma área total de 7.308,80 m² e construído por Augusto Fried. 
Sua planta é basicamente retangular, desenvolvida em três naves no 
sentido longitudinal. A iluminação em seu interior se dá através de 
aberturas localizadas na altura da linha dos beirais. Suas 
dependências encontram-se distribuídas entre boxes para armazéns, 
circulação e dois ambientes que sediaram a Companhia Funilense. 
Em 1933, foram realizadas reformas na iluminação, no piso e nos 
serviços de água e esgoto e, na década de 1970, na pintura e no 
piso, além do acréscimo de boxes. No final da década de 1990 foram 
realizadas obras de conservação. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT e CONDEPACC  
http://www.campinasvirtual.com.br/mercado-municipal-campinas.html 

Número do 
Processo: 22362/83 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 1 de 
24/01/1983 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 28/01/83, 
pg. 13. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

208, p. 57, 
01/02/1983. 

- 

Número do Processo: 

007/95 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 142 de 
22/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

13/11/2015 p. 15 
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Monumento a Campos Sales 

 

 

Localização: Av. Campos Sales, s/n 

Grande monumento de granito cinza com colunas simbólicas e 
figuras em bronze representando algumas características do 
governo do homenageado, isto é, a harmonia, o crédito e a 
abundância. Há também, alegorias representando a lei, o trabalho e 
a vitória da República. Bem na frente está a figura em bronze de 
Campos Sales, em atitude que lhe era peculiar. Obra executada pelo 
escultor, Iolando Mallozi. Inaugurado em 8 de agosto de 1934 na 
praça Visconde de Indaiatuba (Largo do Rosário), sendo 
posteriormente transferido para o início da Avenida Campos Sales. 
Manoel Ferraz de Campos Sales nasceu em Campinas em 1841. Foi 
advogado, jornalista, vereador, deputado provincial, deputado geral, 
abolicionista, Ministro da Justiça do governo Provisório Republicano 
e Presidente da República no quatriênio 1898-1902. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 
http://www.campinascentro.com.br/content/galeria-com-fotos-antigas-do-centro-de-
campinas  

- - - 

 

Monumento aos Mortos do Combate da 
Venda Grande 

 

Localização:. R. Dario Freire Meirelles 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

008/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/
http://www.campinascentro.com.br/content/galeria-com-fotos-antigas-do-centro-de-campinas
http://www.campinascentro.com.br/content/galeria-com-fotos-antigas-do-centro-de-campinas
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Mural Aldo Cardarelli 

 

Localização: R. Sampainho, 362 

O painel do artista Aldo Cardarelli, que viveu seus 71 anos em 
Campinas, foi elaborado com pastilhas vitrificadas e pode ser 
conferido na Rua Sampainho, 362, no Cambuí. A obra mede 6,8m 
por 2,5m e é uma, de apenas duas, em que o artista, cuja obra é 
marcadamente acadêmica, trabalhou o estilo abstrato. Cardarelli 
recebeu 11 condecorações importantes, incluindo a Grande Medalha 
de Ouro da Academia Brasileira de Belas Artes, em 1958. Muito 
bonito, mas precisando de cuidados, este painel enfeita com arte e 
elegância um imóvel assobradado no Cambui. Faleceu em 1986 
tendo elaborado mais de 500 obras. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/04 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 052 de 
09/09/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

17/09/2004 p. 11 

 

Mural das Águas, do Impuro à Pureza 

 

Localização: Av. Heitor Penteado Km 7 

Datado de 1971, existente no vestíbulo da ETA 3 e 4 da SANASA, 
de autoria da artista plástica Fúlvia Gonçalves que mede 
2,20mX2,60m(h) e 8,00X2,60(h) 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

007/08 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Muro de Alvenaria do Antigo Stadium da 
Associação Atlética de Campinas 

 

Localização: R. Guilherme da Silva, entre 

a Av. Júlio Mesquita e Av. Anchieta 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

005/12 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Museu da Cidade - antiga Lidgerwood 
Manufacturing Ltda 

 

 

 

Localização: Av. Andrade Neves, 01 

No Brasil o encarregado de negócios da firma Lidgerwood 
Manufacturing Company Limited, foi seu fundador William Van Vleck 
Lidgerwood, em 1862, no Rio de Janeiro. Em 1868, abriu um 
depósito de instrumentos agrícolas em Campinas, pois as grandes 
lavouras de café do oeste paulista estavam em pleno 
desenvolvimento e eram certas as companhias férreas passarem por 
Campinas, nos próximos anos. O edifício adquirido em 1884, serviu 
de instalação para a fábrica de fundição de ferro e bronze e depósito 
de oficinas para construções mecânicas. A construção seguiu o 
estilo neogótico vitoriano, com tijolos aparentes, usando ferro 
fundido nas esquadrias das janelas, nas bandeiras das portas, 
janelas do corpo principal e nas grades do porão. Logo após 1890, a 
Lidgerwood se instalou em São Paulo, mantendo, a filial em 
Campinas até 1922 quando o edifício foi vendido para Pedro 
Anderson & Cia. e em 1928, para a Cia Paulista de Estradas de 
Ferro. Com o passar do tempo o prédio acabou servindo de 
depósito, caindo em esquecimento e desuso. O edifício foi 
restaurado e tombado em 1990, passando a sediar o Museu da 
Cidade. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC; Britto, Luciana Dultra. Museu da 
Cidade: arte, história e espetáculo/Luciana Dultra Britto, Campinas, SP: [s.n.], 2008. 

Número do 
Processo: 25481/87 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- 

Número do Processo: 

003/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 137 de 
13/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/10/2015 p. 06 

 

Museu do Negro 

 

Localização: R. Emílio Ribas, 1468 

A casa foi construída entre 1911 e 1913 por Adão Bernardino dos 
Santos, cocheiro de origem negra, para ser residência de sua 
família. O imóvel abrigava também os carros e animais de 
transporte, e é um dos últimos exemplares restantes no bairro, que 
na época abrigou uma comunidade de negros e imigrantes italianos 
em meio às chácaras e casarões dos comerciantes e barões do 
café. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC - - 

Número do Processo: 

011/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 040 de 
16/09/2003 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

03/05/2005 p. 01 
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Nova Campinas - Traçado Urbanístico 

 

Localização: Bairro Nova Campinas 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

003/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Núcleo Espírita São Miguel 

 

Localização: R. Mário Siqueira 622 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

003/16 
 
Em Estudo de 
Tombamento 

Observatório Municipal de Campinas 
"Jean Nicolini" 

 

O Observatório Municipal de Campinas, equipamento da Secretaria 
Municipal de Cultura, foi inaugurado em 15 de janeiro de 1977, 
sendo o primeiro no gênero a ser implantado no País. Além das 
atividades de pesquisa e observacional inerentes a um observatório 
astronômico, desenvolve ações voltadas para o processo de 
divulgação com o público em geral e educativa, atendendo 
estudantes de todos os níveis. O Observatório possui mobiliários e 
instrumental do poder público. No que diz respeito ao instrumental, 
seu maior telescópio e o primeiro a ser instalado no Observatório, é 
o telescópio americano refletor de 600mm de abertura Marca Group 
137, modelo Cassegrain. Um telescópio Newtoniano Mead de 
250mm acervo de doação astronômico Alfredo Leal Viera da Costa: 
uma luneta inglesa, objetiva de 70mm de abertura, marca Troughton 
& Simms, com uma caixa com oculares e acessórios; uma luneta 
alemã, marca Carl Zeiss, objetiva de 110mm abertura, com tripé de 
campanha dobrável com movimentos lentos horizontal e vertical, 
com diversas oculares e acessórios. A par disto cabe mencionar 
dois grandes instrumentos do Governo Federal sob nossa 
responsabilidade para uso: um Astrógrafo Carl Zeiss, 400/2000mm,  

 

- - 

Número do Processo: 

004/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 018 de 
07/07/1994 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

09/07/1994 p. 05 
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Localização: Serra das Cabras, Monte 

Urânia, Distrito de Joaquim Egídio 

o maior do país e o telescópio refletor Carl Zeiss de 500 mm de 
abertura, modelo Cassegrain. Exemplares de livros, revistas e 
boletins astronômicos. Recortes de jornais e fotografias da história e 
memória do observatório. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

  

  

Palacete do Hospital Vera Cruz 

 

 
 
 

Localização: Av. Andrade Neves, 402 

Demolido 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Andrade+Neves,+402 

  

Número do Processo: 

003/01 

 

Em Estudo de 
Tombamento 

Demolido 

Palácio da Justiça 

 

 

Localização: R. Regente Feijó, s/n 

Inaugurado em 1942. Tem relação direta com a intervenção feita na 
cidade com o plano de melhoramentos urbanos projetado por 
prestes maia. Houve clara intenção de “monumentalizar” o edifício, 
mesmo que destituindo-o de toda a ornamentação excessiva do 
período eclético anterior, manifestada pela sua implantação em nível 
mais alto, com a escadaria conduzindo à entrada principal e sua 
locação em esquinas, o que valoriza a volumetria. O seu estilo fica 
entre o art déco e o moderno, pois ainda predominam os cheios 
sobre os vazios, a divisão do volume em embasamento, corpo e 
coroamento, típico do art déco. Este edifício foi implantado em uma 
praça, o que lhe confere destaque. O prédio foi projetado com um 
grande poço de ventilação e iluminação central interno. O 
acabamento é primoroso e luxuoso, sendo de mármore em todas as 
áreas de circulação e elevadores. Tanto a alta porta principal de 
acesso quanto as laterais tem esquadrias de ferro com gradis 
formando desenhos geométricos simétricos, típicos do art déco. Na 
fachada principal estão duas imagens alusivas à justiça em tamanho 
real, de bronze, do artista Lélio Colluccini. O Eng. Arqt. José Maria 
da Silva Neves (SP 15/12/1896 a 21/09/1978), autor do projeto 
cursou a Escola Normal e a Escola Politécnica de 1917 a 1922 e foi 
artista também. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de 
Belas Artes. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

014/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 103 de 
12/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

30/09/2010 p. 08 
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Palácio da Mogiana 

 

Localização: Av. Campos Salles, 427 

Imóvel construído no final do século XIX, em estilo neoclássico, pela 
Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e utilizado como sua sede 
até a década de 1960. O projeto foi elaborado nos escritórios da 
própria Cia. Mogiana e executado pela firma Massini Companhia. 
Em 1933 teve parte demolida para ampliação da Avenida Campos 
Salles, porém a grande parte que permanece possui ricos detalhes 
arquitetônicos como pinturas neoclássicas, entalhes nas madeiras 
das portas e escadarias, vidros foscos com a sigla CM, armação 
metálica, etc. Abrigou o museu Histórico-Pedagógico Campos Sales 
e Delegacia Regional de Cultura. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

Número do 
Processo: 24328/85 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- 

Número do Processo: 

001/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 028 de 
18/06/1998 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

14/07/1998 p. 06 

 

Palácio dos Azulejos 

 

Localização: R. Regente Feijó, 841 

O Palácio dos Azulejos compõe-se de dois edifícios geminados, 
cada um com seu portal. A residência da esquina pertenceu ao 
comendador Joaquim Ferreira Penteado, barão de Itatiba e a outra 
ao seu filho, Ignácio Ferreira de Camargo Andrade. Mais tarde, a 
prefeitura adquiriu as duas edificações e transformou-as em um 
único prédio. Construído na segunda metade do século XIX, o solar 
mantém raras proporções de equilíbrio, principalmente em se 
tratando de duas residências concebidas independentes uma da 
outra. Na fachada foram aplicados azulejos portugueses, inclusive 
na platibanda que se encontra coroada por louça branca. São 
destaques a claraboia com vidros coloridos, os gradis de ferro 
fundido no balcão do segundo pavimento e a porta de acesso 
principal. O imóvel sofreu algumas alterações, como: substituição de 
pisos e telhados, trechos de paredes removidos, criação de um pátio 
interno e construção de dependências anexas. Em 2004 o MIS 
ganhou sede própria no Palácio dos Azulejos, iniciando uma nova 
fase de planejamento em relação aos acervos e desenvolvimento de 
programas e projetos. 

Fonte: Maria Regina P. Mattos in Processo de tombamento CONDEPHAAT e 
CONDEPAAC e Correio Popular 

Número do 
Processo: 17270/70 
Resolução de 
Tombamento:  

Ex-Officio em 
25/03/1981. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

147, p. 27, 
22/12/1981. 

Classificação: 

Edificação 
Nº do Processo: 

736 
Ano de Abertura: 

1964 
Situação: Tombado 

dez. 1967 
Livro de Tombo: 

Histórico 

Número do Processo: 

004/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 001 de 
19/12/1988 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/12/1988 p. 11 
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Pedreira do Chapadão 

 

Localização: Av. Marechal Rondon, s/n 

A Praça Ulisses Guimarães, também conhecida como antiga 
Pedreira do Chapadão, tem cerca de 130 mil metros quadrados. 
Além de uma praça central para shows, há outras atrações, como 
espelho d'água com cascata, canteiros e plantas, pista de cooper e 
ciclismo. Em 16 de dezembro de 1994, foi inaugurado o Memorial 
Ulisses Guimarães. A escultura é composta por cerca de 2.000 
chapas de aço recortadas e soldadas, formando um conjunto que 
pesa 2,5 toneladas, com 13 metros de altura. A obra é do escultor 
Fábio Penteado. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 

 

Ponte Metálica sobre o rio Atibaia 

 

 

Localização: R. Jacinto Martinelli 

Em meados de 1889 os fazendeiros Paulo Machado Florense da 
Fazenda Cabras e Inácio de Queirós Lacerda da Fazenda Dr. 
Lacerda, constituem a Companhia Ramal Férreo Campineiro - 
CRFC. A ideia de formar uma ferrovia surgiu da necessidade de 
escoar a produção de café, pois para poder escoar a alta produção o 
único sistema existente era tração por animais. Em 20 de setembro 
de 1893 iniciou-se a operação da linha com 17 km do percurso, 
mantendo uma velocidade de 23 Km/h, bitola de 0,60 cm, com 
tração a vapor - locomotivas Maria-fumaça. A CRFC, devido à crise, 
foi vendida em 1911 a empresa de energia elétrica e bondes que 
surgia na cidade, a Companhia Campineira de Tracção Luz e Força - 
CCTLF, que iria realizar em 1915 mudanças estruturais na via 
permanente, como a ampliação: da bitola de 0.60cm para 1.00m, 
dos bueiros, das passagens inferiores e superiores, da ponte sobre 
o Rio Atibaia que inclusive foi substituída por uma metálica, para 
suportar os pesos dos bondes. Em 18 de março de 1917 inaugura-
se o trecho eletrificado a partir do Centro de Campinas. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/93 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 042 de 
13/05/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/05/2004 p. 00 

Ponte sobre Ferrovia no Bairro Ponte 
Preta 

 

Localização: Av. Francisco Glicério e R. 

Abolição 

Com a instalação dos trilhos da Cia. Paulista no antigo "bairro alto" 
(1870), foi construída uma ponte de madeira enegrecida com uma 
camada de piche para suportar o calor causado pela passagem do 
trem a vapor. A cor preta acabou designando o nome da ponte e 
posteriormente, do bairro. A ponte interligava a cidade com a 
estrada de São Paulo e o cemitério do "fundão" (Saudade). Nas 
suas imediações, existiam campos de futebol que acabaram por 
originar a Associação Atlética Ponte Preta (1900). Em 1905 a Cia. 
Paulista a substituiu por materiais mais resistentes. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

008/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 141 de 
22/10/2015 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

13/11/2015 p. 14 
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Praça Bento Quirino e Antônio Pompeu 

 

 

Monumento a César Bierrembach 

 

Monumento a Bento Quirino 

Esta praça é portadora das marcas históricas mais antigas de 
Campinas. Testemunho da transformação de Campinas de "bairro 
rural" em Freguesia (1774), foi nas suas imediações que, no último 
quarto do século XVIII, desenhou-se o traçado das primeiras ruas do 
povoado. Entre as praças, delimitou-se o centro tradicional da 
cidade, instalando-se nesta área a primeira igreja matriz, o cemitério 
e os principais edifícios da Freguesia. Na atual Praça Bento Quirino 
é ainda possível ver dois monumentos importantes: o monumento-
túmulo de Carlos Gomes, obra do escultor Rodolfo Bernadelli, há 
uma cópia desse monumento defronte ao Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro e o monumento a Bento Quirino, obra do escultor Zeni, 
executada no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. 
Monumento a Bento Quirino 

Estátua em bronze sobre pedestal de granito cinza. Obra do escultor 
Amadeu Zeni, executada no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo. 
Inaugurado em 18 de abril de 1918 no saguão do antigo Instituto 
Profissional Bento Quirino, hoje denominado Escola Profissional 
Bento Quirino, edifício atualmente ocupado pelo Colégio Técnico da 
Unicamp e depois transferido para a praça em seu nome, em 18 de 
abril de 1937, quando do centenário de seu nascimento. Bento 
Quirino dos Santos nasceu e morreu em Campinas. Comerciante 
abastado, prestou relevantes serviços à população por ocasião da 
epidemia de febre amarela, no final do século XIX. Presidente da Cia 
Mogiana de Estrada de Ferro. Filantropo, colaborou na fundação da 
Santa Casa de Misericórdia de Campinas, da qual foi provedor e 
grande benemérito. Fundou e presidiu a Cia Campineira de Águas e 
Esgotos e a Cia Campineira de Iluminação à Gás. Abolicionista, 
republicano, foi delegado de polícia de Campinas após a 
proclamação da República. Participou da Convenção Republicana 
de Itú em 1873. Juiz de Paz em Campinas. Vereador à Câmara 
Municipal e co-fundador do Clube Semanal de Cultura Artística. 
Túmulo de Carlos Gomes 

Monumento-túmulo de granito ostentando em corpo inteiro a estátua 
em bronze do maestro, que se apresenta em atitude de regente de 
orquestra. Na base, uma figura de mulher, também em bronze, 
representa a cidade de Campinas. Obra do escultor Rodolfo 
Bernadelli. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas em 11 de 
julho de 1836. Filho e irmão de maestros, desde cedo revelou seus 
pendores musicais. Estimulado e amparado pelo Imperador D. Pedro 
II, frequentou o Conservatório Musical do Rio de Janeiro. Em 1861 
regeu sua primeira ópera "A Noite do Castelo". Ainda no Rio de 
Janeiro compôs a sua segunda ópera, "Joana de Flandres" (1863), 
obtendo então, uma bolsa para estudar na Itália. Diplomou-se como 
maestro-compositor no Conservatório de Milão em 1866. Alcançou o 
ápice da carreira artística com sua ópera "o Guarani", levada à cena 
no Teatro Scala de Milão, em 1870. Escreveu ainda notáveis peças 
musicais, como as óperas "Fosca" (1873), "Salvador Rosa" (1874), 
"Maria Tudor" (1878), "O Escravo" (1.889), "Condor" (1891) e o 
poema "Colombo" (1892). Ë considerado o maior gênio musical das  
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Túmulo de Carlos Gomes 

 

Basílica de N. Sra. do Carmo 

Localização: Ruas Barreto Leme, 

Sacramento, Barão de Jaguara e Av. 

Benjamin Constant 

Américas. Morreu em Belém do Pará em 16 de setembro de 
1896,sendo seu corpo conduzido para Campinas e aqui enterrado em 
seu monumento-túmulo em 2 de julho de 1905. 
Basílica de Nossa Senhora do Carmo 

Localizada na Praça Bento Quirino, marco zero da Vila de São Carlos 
e espaço emblemático de uma Campinas opulenta, a Basílica do 
Carmo é testemunho das transformações da vida social urbana 
campineira. Construída em estilo neogótico, com influências do 
Ecletismo, a Basílica do Carmo compõe-se de duas torres 
pinaculares, janelas e portas semiogivaes com muitas esculturas. As 
pinturas realizadas nas paredes, que acompanham a nave central, 
exibem ícones de várias épocas, de modo a tornar o ambiente 
fartamente colorido, com vitrais tecnicamente bem executados, bem 
como relevos em bronze, de Coluccini. O altar mor se encontra 
abaixo de uma cúpula forrada pela pintura de Gaelano Miani (pinturas 
realizadas na década de 40), na qual se destaca a cena do Juízo 
Final que se encontra atrás do altar mor feito com mármore branco e 
detalhes em mármore azul e rosa. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/99 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 050 de 
13/05/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

17/10/2012 p. 16 
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Praça Carlos Gomes e Coreto 

 

 

Localização: Ruas General Osório, 

Boaventura do Amaral, Conceição e Irmã 
Serafina 

Localizada em uma região brejosa, essa praça já foi um lugar 
indesejado pela cidade, onde se acumulavam detritos e de onde 
brotavam inúmeros focos de doenças. Em 1848, depois de algumas 
intervenções de saneamento passa a denominar-se Praça do 
Passeio e, somente em 1880, denomina-se Praça Carlos Gomes. Em 
1882 começa a funcionar um chafariz e um bebedouro para animais 
e, finalmente, por resolução da Câmara de Vereadores, a 
Intendência Municipal fica autorizada a comprar o lote das 
majestosas palmeiras imperiais. Simultaneamente às obras de 
embelezamento realizaram-se melhoramentos gerais, incluindo-se 
obras de canalização de águas e esgotamento sanitário. Passou por 
várias transformações, e a sua configuração atual data de 1913, com 
projeto desenhado pelos mestres jardineiros Juvenal Kirstein e 
Calixto Marin, sob orientação do arquiteto Ramos de Azevedo. A 
praça conta com dois monumentos, um em homenagem a Rui 
Barbosa e outro a Tomás Alves. 

Coreto fabricado pela Cia. Mac Hardy. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 
http://restauracampinas.blogspot.com.br/ 

- - 

Número do Processo: 

001/95 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 029 de 
03/12/1998 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

12/12/1998 p. 17 
 
Coreto 
Número do Processo: 

002/15 
 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Praça Correia de Lemos - Coreto 

 

Localização: Pça. Correia de Lemos 

Coreto fabricado pela Lidgerwood 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 

- - 

Número do Processo: 

002/15 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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Praça Luís de Camões 

 

 

Localização: Ruas Sebastião de Souza, 

Saldanha Marinho, Marechal Deodoro e 11 
de Agosto 

Construída em 1879, juntamente com o Hospital, recebeu a 
denominação de Largo da Beneficência Portuguesa mas teve seu 
nome alterado no ano seguinte em homenagem ao poeta português 
Luis de Camões, enaltecendo os vínculos históricos e nacionais entre 
brasileiros e portugueses. Recebeu a visita da Princesa Isabel e seu 
marido o Conde D'Eu que ali plantaram exemplares de pinheiros. De 
grande importância ambiental, contém exemplares valiosos de 
árvores centenárias. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

009/01 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 075 de 
18/12/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/12/2008 p. 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 147 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

Praça Professora Silvia Simões Magro - 
antigo Largo São Benedito 

 

Localização: Ruas Boaventura do Amaral, 

Cônego Cipião, Duque de Caxias e Irmã 
Serafina 

O Largo São Benedito é testemunho das inúmeras transformações 
históricas, sociais e culturais pelas quais Campinas passou ao longo 
do tempo. Entre 1753 e 1774, o atual Largo S. Benedito abrigou o 
Cemitério Bento do bairro rural do Mato Grosso. Nesse período, nos 
primórdios da sua formação, Campinas era apenas um povoado, 
marcado pela agricultura de subsistência, sendo formado por 
moradias rurais - ranchos, sítios, fazendas - interligadas por 
caminhos, picadas e picadões. A partir de 1774, momento em que o 
bairro rural é elevado à condição de Freguesia, Campinas ganha 
uma nova dinâmica econômica, marcada pela passagem da 
agricultura de subsistência ao latifúndio monocultor e agroexportador. 
Na esteira dessas transformações, o antigo cemitério foi renomeado 
como "Cemitério dos Cativos", passando a receber escravos das 
fazendas, primeiro de açúcar e depois de café, até 1848. A partir de 
1848 passa a se chamar "Campo da Alegria" e a abrigar a forca, 
então transferida do Largo Santa Cruz. O Largo São Benedito 
transforma-se em logradouro público no ano de 1913, quando é 
ajardinado e arborizado. Contando com 17.040 metros quadrados, o 
Largo São Benedito era conhecido popularmente como "Jardim São 
Benedito", muito embora sua denominação oficial fosse, até 1982, 
"Praça D. Pedro II". Em 1982 a Câmara Municipal altera sua 
denominação para Praça Prof. Sílvia Simões Magro. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

011/89 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 006de 
21/11/1991 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

21/11/1991 p. 06 
Retificada por:  
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

17/10/2012 p. 16 

 

Praça Visconde de Indaiatuba - Largo 
do Rosário 

 

Localização: R General Osório, Benjamin 

Constant, Francisco Glicério e Campos 
Sales 

O local era conhecido como “Pátio do Rosário” devido à Igreja do 
Rosário, construída por uma irmandade negra e já demolida, 
localizada defronte à praça desde 1817 e que sempre foi um lugar de 
festividades, como as festas em homenagem ao imperador D. Pedro 
II em suas visitas a Campinas em 1848, 1875 e 1878. Joaquim 
Bonifácio do Amaral, o Visconde de Indaiatuba, construiu nas 
proximidades, um sobrado imponente, onde hospedou o imperador 
nas suas visitas de 1875 e 78. A denominação “Praça Visconde de 
Indaiatuba” ocorreu em 31 de janeiro de 1887 em homenagem a um 
dos fundadores do Colégio Culto a Ciência. O largo foi ponto de 
tílburis, antigos carros puxados por um cavalo e local de grande 
circulação de pessoas. Em 1854 a Câmara Municipal determinava 
ser o Pátio do Rosário local de feiras livres. Na segunda metade do 
século XIX que a praça ganhou um projeto paisagístico, com a 
plantação de árvores e construção de um jardim que depois foram 
arrancadas para dar lugar ao busto de Campos Sales, mais tarde 
removido para o início da avenida com seu nome. Em 1956 o plano 
de urbanização de Prestes Maia previu o alargamento da Av. 
Francisco Glicério resultando na demolição da Igreja do Rosário. 
Durante toda a sua existência o largo foi alvo de muitas 
modificações, mas sempre foi e continua sendo um dos principais 
pontos de reunião do centro da cidade. 

Fontes: Processo de Tombamento CONDEPACC; 
http://www.portaldarmc.com.br/pontos-turisticos-em-campinas/pracas/em 20/02/2018 

- - 

Número do Processo: 

008/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 023 de 
18/04/1996 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

18/06/1996 p. 11 
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Ramal Férreo Campineiro 

 
Localização: Distrito de Sousas 

Durante o século XVIII, intensificou-se a busca por metais e pedras 
preciosas nas áreas dos Sertões de Goiás e São Paulo. Com isso, 
a localização de Campinas serviu de área descanso e 
abastecimento para caravanas de tropeiros. Com a determinação 
do governo português para que o território paulista se fortalecesse 
na agricultura, uma grande expansão da cultura canavieira surge e 
que, posteriormente, seria substituída pela produção cafeeira, se 
estabelecendo na região de Campinas. Nas décadas finais do 
século XIX, a nova dinâmica econômica internacional impôs um 
processo de modernização intenso da economia brasileira e a 
implantação de um complexo ferroviário respondeu por essa e 
todas as outras modificações sócio espaciais. As regiões Arraial de 
Sousas e Joaquim Egídio tiveram grande destaque na produção 
cafeeira e a implantação do Ramal Férreo Campineiro ampliou o 
transporte da rubiácea. Sob a perspectiva da geografia histórica, o 
presente trabalho procurou compreender as transformações 
ocorridas após a implantação da linha férrea nessas regiões 
durante entre período de 1884/1960. A construção do Ramal Férreo 
Campineiro pode ser entendida como parte de um processo de 
ampliação da circulação de bens, mercadorias, pessoas, de 
controle social e político e que teve seus desdobramentos no 
espaço por meio do ciclo do café, modificando a região de Arraial 
de Sousas e Joaquim Egídio. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC https://proceedings.science/unicamp-
pibic/pibic-2017/papers/ramal-ferreo-campineiro%3A-a-ferrovia-e-o-cafe-na-regiao-de-
arraial-de-sousas-e-joaquim-egidio.-campinas%2C-1884-1960?lang=pt-br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
00/00/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/2000 p. 00 

 

Registro das Formas da Salvaguarda da 
Cultura Caipira 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

009/08 

 
Em Estudo de 
Tombamento 
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S/A Indústria de Seda Nacional 

 

Chaminé 

 

Escola. Estadual Dom Barreto 

Localização: R. 07 de Setembro, 189 e 

Av. General Carneiro, 120 

A Sociedade Anônima Indústrias de Seda Nacional inaugurou seus 
edifícios em Campinas no dia 22 de maio de 1923, sendo uma 
companhia subsidiária da Tecelagem de Seda Ítalo-Brasileira, 
permanecendo até 1935 quando a IRFM - Indústrias Reunidas 
Francisco Matarazzo, compra as edificações. No ano de 1942 as 
Indústrias Matarazzo adquirem o conjunto fabril trocando a razão 
social para S/A Tecelagem de Seda Brasileira. Esta foi a primeira 
fábrica da IRFM a ser desmembrada em três unidades, que 
passaram a funcionar em Campinas, Rio Claro e Ribeirão Preto. As 
edificações existentes do ano de 1923 em Campinas formavam um 
grande complexo produtivo, contendo uma tipologia arquitetônica de 
linhas clássicas. Este estabelecimento contava com uma seção 
agrícola, seções de fiação, torção, tecelagem, contabilidade, 
almoxarifado, oficinas mecânicas, eletricidade, marcenaria, entre 
outras. As máquinas eram de fabricação italiana e trabalharam nessa 
indústria cerca de 1000 operários. Há estruturas remanescentes 
desta fábrica como a chaminé, o pátio interno, parte da Seção de 
Fiação e o imóvel do Instituto de Sericultura, originários à época da 
instalação da indústria. O conjunto está fragmentado abrigando 
atualmente a Escola Estadual Dom Barreto, o jornal Correio Popular, 
o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Campinas, entre 
outras atividades de menor porte. A S/A Indústrias de Seda Nacional 
inaugurou seus edifícios em Campinas em 1923. Aparentemente, a 
tipologia arquitetônica desses edifícios remete a uma arquitetura fabril 
de linhas clássicas. Trabalhavam nessa indústria cerca de 1000 
operários. A chaminé, tombada, é original da época de sua 
implantação. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/10 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 107 de 
12/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

30/09/2010 p.  
e 

Número do Processo: 

002/10 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 108 de 
26/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

16/09/2010 p. 

 

Sanatório Santa Isabel 

 

Localização: Av. Abolição, 1000, 1002 e 

1070 

A tradição da cidade na área de atendimento hospitalar, tanto em 
relação aos moradores da cidade como aos dos municípios vizinhos 
e inclusive de outros Estados se dá, sobretudo a partir de instituições 
fundadas até os anos de 1940. São fundados entre os anos de 1920 
e 1940 os primeiros hospitais especializados. Idealizado e 
concretizado pelo médico psiquiatra Rui Vicente Melo, foi inaugurado 
em janeiro de 1939. Primeiramente instalado em casa alugada na 
avenida Washington Luís, foi posteriormente transferido para o prédio 
da avenida Abolição. O prédio da avenida Abolição, dispunha de 250 
leitos divididos em duas alas, além da infraestrutura considerada 
necessária à época para esse tipo de tratamento médico. 
Propagandas da época diziam: “Há em Campinas um Sanatório 
privilegiado pela situação, clima e conforto, para doentes nervosos e 
mentais”. De fato, naquele momento, aquele trecho do bairro Ponte-
Preta ainda permanecia quase rural, longe da agitação e das 
construções do meio urbano em expansão na cidade.Elevado em 
relação ao nível da rua e situado em um ponto alto da região, o 
prédio estava valorizado paisagisticamente pela perspectiva aberta, 

- - 

Número do Processo: 

010/01 
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 segundo os padrões de implantação que norteavam os edifícios 
hospitalares europeus. Internamente, a ordenação disciplinar do 
Sanatório se dava pela separação entre as alas ocupadas por 
homens e mulheres, que seguiam uma organização hierarquizada 
em primeira, segunda e terceira classes, além da divisão por 
categoria (internos tranquilos, agitados, indigentes, etc.). A 
compartimentação em inúmeros cubículos que se comunicavam 
através de longos corredores, contornando pátios internos, nada 
mais eram do que celas, onde, pode-se dizer, ficavam confinados, 
ainda que em diferentes graus de isolamento, os pacientes com 
problema de saúde mental. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e folheto paraTODOS 32 

  

  

Santa Casa de Misericórdia e Capela de 
N. Sra. da Boa Morte 

 

 
Instituto de Saúde Integrada - ISI 

 

Capela 

Localização: R. Benjamin Constant, 1651 

O desenvolvimento da cidade de Campinas deve-se à prosperidade 
da cultura do café e à sua comercialização. É a partir da década de 
1870 que se intensifica o crescimento urbano, com a implantação da 
Estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, além de 
outras melhorias, entre elas, a construção da Santa Casa de 
Misericórdia e Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, contida em 
seu interior. Inaugurada juntamente com o hospital, em 15/8/1876, a 
capela foi construída pelo padre Joaquim José Vieira, sob os 
auspícios do barão de Monte Mor. Possui na fachada três estátuas 
simbolizando a fé, a esperança e a caridade. No interior, o coro é 
decorado com pintura mural e grade que se prolonga pelas tribunas. 
Essas grades foram fabricadas pela fundição irmãos Bierrenbach, de 
Campinas, e o altar e as estátuas, confeccionadas em mármore de 
Carrara, por Blás Crespo Garcia, do Rio de Janeiro. O projeto do 
hospital obedece a uma simetria que pode ser considerada 
característica dos edifícios desta instituição, em que a Capela, ao 
centro, é flanqueada por alas simétricas de blocos hospitalares. Com 
o estilo típico do Brasil da época, misturando a arquitetura tradicional 
popular do império com estilo neoclássico vindo da Europa o altar 
mór, as duas pias de água benta e o piso do presbitério são em 
mármore de Carrara. A nave é abobadada, com galerias sustentadas 
sobre colunas. O frontispício da Igreja é adornado por três artísticas 
estátuas de mármore simbolizando a fé, a esperança e a caridade. 
Na construção da Santa Casa encontra-se várias técnicas 
construtivas, a saber: alvenaria em pedra, alvenaria de tijolos, taipa 
de pilão e taipa de mão. Em 2010, o prédio que “nasceu” para ser 
Santa Casa, abrigou o Asilo de Órfãs (1870 e 1960), formou o 
Hospital Irmãos Penteado (na década de 20) e serviu de sede à 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (1963-1985) passou por 
um minucioso processo de restauro. O centenário do prédio da Santa 
Casa e sua respectiva capela, a Nossa Senhora da Boa Morte, foram 
erguidos entre os anos de 1870 e 1876, patrimônios hoje tombados. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC e CONDEPHAAT, Prof. Carlos Lemos 

Número do 
Processo: 08491/69 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução de 
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Executivo, 12/04/72 
pg .39 

Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 124, p. 22, 
04/07/1979 

- 
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Ex-officio 

e 
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Sede do Coral Pio XI e Arboreto 

 

Localização: R. Rafael Rosa, 187 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

004/09 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

 

Seminário Arquidiocesano de Campinas 
- Antigo prédio 

 

Localização: R. Waldemar Costa da 

Silveira, 105 a 156 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

003/13 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Seminário Presbiteriano do Sul 

 

Localização: Av. Brasil, 1200 

Esta construção foi edificada para abrigar o Seminário Presbiteriano 
do Sul. A instituição já existia desde 1888, mas apenas em 1949 foi 
contemplada com sede própria em Campinas e assim continua até 
os dias de hoje. Quanto às suas características arquitetônicas, a 
construção deste edifício foi baseada no Seminário Presbiteriano de 
Princeton, nos Estados Unidos. De tijolinho vermelho à vista, é 
composto também por elementos da arquitetura clássica greco-
romana, apresentando frontão e quatro colunas finalizadas com 
capitel em estilo jônico. Edifício característico das igrejas 
presbiterianas americanas do século XIX. O estilo arquitetônico do 
prédio e sua diferenciação das demais construções do entorno é um 
dos aspectos que foi levado em consideração para o tombamento. 
Entretanto, o seu significado para a memória, uma vez que trata-se 
de uma instituição sexagenária pela qual já passaram muitas 
pessoas entre estudantes, professores e funcionários, traz consigo 
uma significação afetiva extremamente importante. O Seminário 
Presbiteriano do Sul é o mais antigo seminário evangélico do Brasil e 
da América Latina, e uma referência na formação de pastores e 
líderes evangélicos. Grandes autoridades presbiterianas tiveram sua 
formação nesta instituição. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 
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Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias Paulistas 

 

Localização: R. César Bierrembach, 80; 

84; 90 

O edifício tem como característica arquitetônica o estilo art deco, à 
época, o uso institucional, como consequência do surgimento de 
uma classe trabalhadora organizada em torno de reivindicações por 
melhores condições de trabalho. Inaugurado em 1938. É bem 
característico do estilo art deco escalonado ou zigue-zague. Prédio 
construído em concreto e tijolos, com cobertura de telhas francesas, 
caixilhos de ferro de correr, piso de marmorite nas áreas de 
circulação. Projeto do arquiteto José Celso Gerin e do engenheiro 
Antônio Ferreira Marques. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

019/08 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 105 de 
12/08/2010 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 
30/09/2010 p. 09 

 

Sítio Sobrado 

 

 

Localização: Estrada do Friburgo, s/n 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

006/10 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Solar do Barão de Ataliba Nogueira 

 

Localização: Rua Regente Feijó, 1087 

O prédio em estilo neo renascimento italiano, projeto atribuído ao 
Engenheiro Arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, foi 
construído em 1894 para abrigar a família do Barão de Ataliba 
Nogueira. Após perder sua função residencial, o prédio passa por 
modificações na primeira metade do século XX, para abrigar o Hotel 
Victória. Correndo o risco de ser demolido, o edifício foi tombado 
pelo CONDEPACC. No ano seguinte, após nova reforma, instalou-se 
ali o Centro Cultural Vitória, marcando importante fase na cultura 
campineira. Exemplar remanescente dos edifícios Urbanos do 
período áureo da Cafeicultura no século XIX 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 
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Solar do Barão de Itapura 

 

 

Localização: R. Marechal Deodoro, 1099. 

Joaquim Policarpo Aranha, Barão de Itapura, nasceu em Ponta 
Grossa, no Paraná, por volta de 1809, e mudou-se muito jovem para 
Campinas, tornando-se mais tarde um dos ricos proprietários do 
município. Residência do Barão e da Baronesa de Itapura, foi 
inaugurado em 1883 com projeto de Luís Pucci, em estilo 
renascentista italiano. Após a sua morte, em 1902, o solar em que 
residiu foi herdado por sua filha, Isolethe Augusta de Souza Aranha, 
e doado à Diocese de Campinas, em 1921. Desde 1956, a PUC 
encontra-se instalada neste edifício. O antigo Solar do Barão de 
Itapura foi construído provavelmente em 1880. O imóvel, em estilo 
renascentista italiano, possui colunas da ordem jônica e sistema 
estrutural em alvenaria de tijolos. Na fachada principal, as janelas 
são em arco pleno no pavimento inferior, passando, no superior, a 
vergas retas encimadas por pequenos frontões triangulares. Sofreu 
algumas alterações, como a construção de banheiros, substituição 
de venezianas por vitrôs e introdução de coberturas nos terraços. 

Fonte: Julita Scarano e Angela Cristina Armond. in Processo de Tombamento 
CONDEPHAAT e CONDEPACC 

Número do 
Processo: 22017/82 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução Secretaria 
da Cultura 20 de 
15/12/83. 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 16/12/83, 
pg. 14. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

214, p. 60, 
03/01/1984. 

- 

Número do Processo: 

003/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 001 de 
19/12/1988 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/12/1988 p. 11 
 
Ex-officio  

 

Solar do Visconde de Indaiatuba 

 

Localização: R. Barão de Jaguara, 

1252/1276 

Exemplar remanescente das residências urbanas edificadas pela 
aristocracia, em taipa de pilão, por volta de 1846 e que foi, por duas 

vezes, Paço Imperial.  
Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/88 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 001 de 
19/12/1988 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

29/12/1988 p. 11 

Sousas e Joaquim Egídio - 13 Imóveis 
Institucionais e Públicos 

 

A preservação dos conjuntos urbanos destes Distritos visa, 
basicamente, o reconhecimento formal e legal pela comunidade do 
"valor cultural e ambiental", preservando-se, dessa forma, sua 
significação enquanto registro remanescente arquitetônico urbano e 
rural, paisagístico, estético, tecnológico, afetivo e histórico. Joaquim 
Egídio e Sousas compõem uma região de extrema importância com 
relação à formação da cidade de Campinas, em função da 
conformação de sua estrutura fundiária e a contextualização desta 
nos principais ciclos econômicos de intensa atividade, como o do 
açúcar e do café. Para tanto, foram feitos estudos das várias etapas 
de ocupação dos Distritos, as quais foram delimitadas em períodos 

- - 
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Subprefeitura de Sousas 

 

Igreja de São Sebastião

 

Coreto da Praça São Sebastião 

distintos, estabelecendo-se manchas de evoluções do traçado 
urbano. 
Subprefeitura de Sousas; Construída em tijolo de barro, possui 

vários elementos de composição de sua arquitetura em ferro, vidro e 
madeira, representativos do ciclo econômico cafeeiro e da imigração 
italiana. Os italianos foram os primeiros a utilizar tijolos de barro nas 
construções, o que contribuiu muito para a intensificação da 
industrialização. O edifício mantém suas características 
arquitetônicas parcialmente preservadas.  
Igreja de São Sebastião; Datada de 1889, essa igreja é o marco da 

evolução do povoado, tendo atraído novos moradores e elevado 
Sousas a Arraial 
Casa de Cultura e Cidadania Antônio da Costa Santos; 

Construído em 1885 por Antônio Jacinto Medeiros, o casarão que 
abriga a Casa de Cultura, serviu primeiramente como residência. A 
partir de 6 de agosto de 1918, o prédio, que pertenceu a José 
Caetano da Silva e esposa, foi alugado à Prefeitura Municipal de 
Campinas para a instalação da Escola "Dr. Thomaz Alves". Em 9 de 
fevereiro de 1935, a construção foi vendida à Administração 
Municipal e continuou a sediar a escola até 1972. Após esta data, o 
casarão passou a ser utilizado como posto médico. Mantido pelo 
Governo Municipal, o local prestava serviços de assistência, de 
vacinação e de imunização contra epidemias à população. 
Ponte Adhemar de Barros; A ponte de concreto foi construída por 

volta de 1940. Acessar indústrias, fazendas, clubes, igrejas, 
comércio e comunidade local foi um dos motivos pelos quais a ponte 
foi reformada. Antigamente, a ponte era de madeira e estava em 
estado precário. A ponte liga Sousas e Joaquim Egídio a Campinas. 
Monumento ao Imigrante; entre 1898 e 1903 chegaram a 

Campinas mais de quatro mil italianos vindos de regiões tão diversas 
como Vêneto, Lombardia, Campania, Basilicata, Calábria, Sicília, 
Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria, famílias italianas de Sousas 
fundaram, em 1894, um serviço para prestar ajuda à colônia ali 
instalada. 
Igreja de Santana e Casa Paroquial; a Igreja Matriz de Sant’Ana 

representa um marco histórico no Distrito de Sousas, pois foi 
construída em 1894, sob a invocação de Nossa Senhora do Bom 
Conselho, e em 1903 passou a ser denominada Igreja Matriz de 
Sant’Ana. Não podemos nos esquecer de ressaltar a Casa Paroquial 
que compõe um conjunto arquitetônico inestimável. 
Hospital Candido Ferreira; Em abril de 1924, foram inaugurados os 

primeiros edifícios do Hospital Psiquiátrico conhecido inicialmente 
como “Hospital de Dementes de Campinas”. Atualmente, o Hospital 
Cândido Ferreira oferece, gratuitamente, tratamento à população 
com problemas psiquiátricos, tendo obtido vários prêmios por seus 
projetos inovadores. 
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Casa de Cultura e Cidadania Antônio da 
Costa Santos  

 
Ponte Adhemar de Barros 

 

Hospital Candido Ferreira 

 

Monumento ao Imigrante 

Capela de Santa Cruz; A Capela de Santa Cruz é a capela mais 

antiga de Campinas (século XVIII). O tombamento do edifício foi 
solicitado por religiosos, em função do valor histórico do templo 
construído em taipa. 
Casa do Cardeal Dom Agnello Rossi; Construída no final do século 

XIX, a casa do Cardeal Dom Agnello Rossi recebeu o chamado 
“prefeito da sagrada Congregação para evangelização dos povos, 
junto ao Vaticano". A casa possui características peculiares da 
época, identificando a influência da imigração italiana na arquitetura 
da região na época. Atualmente, a casa é um patrimônio tombado e 
tem somente a finalidade de moradia particular. 
Capela de São Joaquim e São Roque; As terras para a construção 

da capela foram doadas pelo proprietário da Fazenda Sertão, 
Joaquim Egídio de Souza Aranha, em 1870. Por volta de 1833, 
iniciou-se a construção da capela, erguida em honra a São Joaquim. 
Era uma capela modesta, restringindo-se apenas ao altar. Foi 
ampliada alguns anos depois, e a igreja ganhou uma torre com 
sinos, seguindo como modelo a igreja matriz de Sousas, distrito 
vizinho. Por ser a única igreja de Joaquim Egídio, nela são 
realizadas as solenidades e a tradicional festa do padroeiro, desde 
1926, no mês de agosto, com duração de três dias. 
Ponte Padre Abel; ponte histórica construída no século 19, sobre o 

rio Atibaia para ligar os antigos caminhos do então povoado de 
Joaquim Egídio ao caminho para Jundiaí e para o porto de Santos, 
utilizados para escoar a produção de cana e posteriormente o café. 
A ponte está há 2,5 km do centro de Joaquim Egídio, na CAM 127 e 
foi construída para suportar o lombo de burro, de boi e de tropas a 
cavalo, transporte utilizado antes da implantação do Ramal Férreo 
Campineiro nos povoados de Sousas e Joaquim Egídio. 
Originalmente executada em pedra e madeira, materiais utilizados 
nas construções da época, passou por reformas de reforço já no 
século 20 e hoje abriga os tradicionais pescadores, que muitas vezes 
amarram suas varas em seus canos de proteção lateral. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC, http://www.cidadeecultura.com 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 20/03/2018  
http://www.campinas.com.br/guia/sub-prefeitura-de-sousas/ 
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Casa do Cardeal Dom Agnello Rossi  

 

Capela de São Joaquim e São Roque 

 

Igreja de Santana e Casa Paroquial 

 

  

  

 

 

 



 

 

 157 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEPACC 

CAMPINAS 

 

Capela de Santa Cruz  

 

Ponte Padre Abel 

Localização: Distritos de Sousas e 

Joaquim Egídio 

 

  

  

Sousas e Joaquim Egídio - Traçados 
Urbanos, Caminhos Remanescentes e 
79 imóveis 

 
 

Localização: Distritos de Sousas e 

Joaquim Egídio 

As primeiras vias de acesso e circulação existentes nos núcleos de 
Sousas e de Joaquim Egídio, no início de seu povoamento, 
constituíam-se de "caminhos" que eram utilizados como ligação com 
as fazendas ou engenhos e, depois, com o centro de Campinas. 
Estas vias de acesso surgem, basicamente, em decorrência dos 
ciclos econômicos, pela necessidade de escoamento da produção 
agrícola açucareira e, depois cafeeira, aos grandes centros. Pode-se 
dizer que vários "caminhos do açúcar" remanescem como ruas ou 
estradas. Os referidos Distritos compõem-se de uma população de 
mais de 22.000 habitantes sendo 17.000 em Sousas e 5.000 em 
Joaquim Egídio, onde 40% da população se estabeleceu na área 
urbana e, os outros 60%, na área rural. Os núcleos encontram-se 
densamente urbanizados especialmente às margens do Rio Atibaia 
e do Ribeirão das Cabras. A atividade econômica principal baseia-se 
na produção agropecuária, onde ainda são largamente 
desenvolvidos os cultivos de café e culturas de subsistência, a 
criação de gado, e a piscicultura. O relevo acidentado e a vocação 
rural fizeram com que a ocupação do solo e a expansão urbana 
fossem mais difíceis e lentas. Isso fez a cultura local diferenciada ao 
restante do Município de Campinas, mantendo-se uma população de 
descendentes de italianos, de escravos das antigas fazendas de 
café, e migrantes mineiros e paranaenses. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 
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Subestação Lix da Cunha 

 

Localização: Av. Lix da Cunha entre a R. 

Eugênio F. Camargo e próximo ao antigo 
conjunto de casas do IAPI 

 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/12 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 126 de 
27/06/2013 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

15/08/2013 p.9 

 

Teatro Municipal José de Castro 
Mendes 

 

Localização: Pça. Correa de Lemos s/n 

Antigo cinema Casablanca, o teatro foi inaugurado em Maio de 1970, 
data comemorativa ao primeiro centenário da estreia da ópera "O 
Guarani", no Scala de Milão. Desde então, tornou-se o grande 
espaço teatral da cidade, abrigando não só a produção local, como a 
de outros centros. Com as melhorias recebidas em 1974, tornou-se 
agenda obrigatória no circuito das principais produções nacionais, 
sendo considerado então o quinto melhor teatro do país. No aspecto 
técnico, destaca-se a caixa cênica, a única em Campinas com fosso 
para orquestra e de profundidade e largura superior a dos principais 
teatros, além de altura de boca de cena e urdimento considerados 
excelentes por possibilitar o movimento e a troca de cenários 
maiores. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

002/97 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 046 de 
13/05/2004 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

03/04/2008 p. 04 

Torre do Castelo D'Água Vitor Negrete 

 

Localização: Pça. 23 de Outubro 

O "Castelo d´água", inicialmente assim chamado, foi criado para 
abastecer os bairros que se formavam na região norte, é um marco 
no saneamento básico de Campinas. A torre de 27 metros de altura 
foi erguida em um dos extremos da triangulação geodésica, ponto 
estratégico para o desenvolvimento urbano da cidade definida pelo 
Plano de Melhoramentos de Campinas, conhecido como Plano 
Prestes Maia, de 1938 para abastecer à época os moradores dos 
bairros Guanabara, Botafogo, Chapadão e suas proximidades. O 
prédio foi construído entre 1936 e 1940 com capacidade para 250 
mil litros de água e com encanamentos de ferro fundido (importados 
da França) e seis janelas, de onde é possível ter uma visão em 360 
graus da cidade. O terreno escolhido para a construção foi a praça 
circular do Jardim Chapadão, de onde partia uma das avenidas 
centrais da nova cidade, a Andrade Neves. Em 1972, a Torre foi 
reformada para abrigar uma sala circular e nova urbanização da 
praça. Em 1991, o prédio recebeu novas alterações para a 
instalação do Museu Histórico da Sanasa.  

- - 

Número do Processo: 

002/98 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 070 de 
23/06/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

25/06/2008 p. 04 
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 Já em 1998, o edifício e a praça passaram por uma grande 
restauração para devolver as características do início da década de 
1940. No ano de 2001 foi instalada em seu interior a Rádio 
Educativa de Campinas. Do alto da Torre do Castelo, podemos 
conhecer e compreender a cidade de maneira profunda, mergulhar 
na sua diversidade e aprender com a imensa riqueza cultural e 
histórica de Campinas. A Torre está aberta ao público para visitas 
monitoradas, aos sábados e domingos. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC, http://pro-memoria-de-campinas-
sp.blogspot.com/2008/03/ 

  

  

Usina Jaguari - Conjunto Arquitetônico 

 

 

Localização:  

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo/ 

- - 

Número do Processo: 

027/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Usina Macaco Branco 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-estudo em 
20/03/2018 - - 

Número do Processo: 

029/04 

 
Em Estudo de 
Tombamento 

Usina Salto Grande - Conjunto 
Arquitetônico 

Localização: Distrito de Joaquim Egídio 

O conjunto arquitetônico da Usina Salto Grande, localizado no 
distrito de Joaquim Egídio, é delimitado por uma área de 75.481,81 
m². Trata-se de importante remanescente da Cia. Campineira de 
Tração, Luz e Força, construído em 1905, com desenho 
arquitetônico em estilo inglês no que se refere à tecnologia 
construtiva dos prédios. Sua implantação associada à paisagem 
marcada pelas águas do Rio Atibaia nos revela a existência de uma 
pequena Central Hidrelétrica. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC - - 

Número do Processo: 

028/04 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 120 de 
02/04/2012 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

11/04/2012 p. 06 
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Vila Industrial - Conjunto Arquitetônico 

 

Ruas Francisco Theodoro e Venda Grande 

 

 

R. Alferes Raimundo 

Localização: R. Francisco Theodoro, 967, 

969, 975, 977, 983, 991, 993, 1017, 1023, 
1033, 1035, 1041, 1043, 1051; R. Venda 
Grande, 12, 13, 25, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 
45, 48, 50, 53; R. Alferes Raimundo, 8 à 
116 

No final do século XIX, Campinas passava por transformações 
significativas, principalmente proporcionadas pela estrutura cafeeira 
que aqui modernizou-se, gerando uma demanda de mão de obra 
especializada, devido às empresas que aqui se instalavam, entre 
outras, as ferrovias, os curtumes, as indústrias têxteis. O espaço 
dividiu-se naturalmente através da questão social. O que está à 
frente da estação da Cia. Paulista de Estradas de Ferro é a cidade 
planejada e capitalista e atrás a dos operários que chegam para 
trabalhar, os doentes e os desvalidos atualmente denominada de 
"Vila Industrial". Chegou a ter outras duas denominações anteriores 
como "Campo de Sant'Anna" e "Immigração". Percebemos durante 
os estudos, a modificação espacial ocorrida com loteamentos sem 
planejamento, moradias peculiares, poucos proprietários com vários 
imóveis, entre outras mazelas. Este conjunto de casas, inicialmente 
construído, em 1893, pelo imigrante de origem alemã - Germano 
Hausen - foi posteriormente comprado pela Cia. Paulista de Estradas 
de Ferro. O casario demonstra o "outro lado da cidade", em 
transformação, o oposto do bairro Cambuí. Apresenta lotes 
desorganizados e pequenos para construção de moradias 
destinadas ao aluguel para os que "vinham de fora". Mais tarde, 
foram vendidas às famílias de poucas posses. As 23 casas 
selecionadas na R. Alferes Raimundo são geminadas de ambos os 
lados, com telhados comuns a grupos de 3 a 4 casas, com mesmo 
estilo de fachada, de janelas e outros detalhes construtivos. 

Fonte: Processos de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

001/02 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 085 de 
04/05/2009 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

06/05/2009 p. 04 
e 

Número do Processo: 

009/09 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 127 de 
14/11/2013 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

21/11/2013 p. 05 
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Vila Operária dos Ferroviários - 20 
edifícios residenciais e operacionais 

 

 

Localização: Av. da Saudade, 140, 152, 

154, 168, 170, 182, 184; Rua Álvaro 
Ribeiro, 358, 386, 398, 400, 414, 416, 428 
e Travessa Paulista, 29, 41, 43, 55, 57, 71 

A rede ferroviária em Campinas após iniciar as operações, e, no 
decorrer dos anos de 1870 até a segunda década do século XX, 
aumentou consideravelmente o movimento, tanto de carga - o 
transporte do café - quanto de passageiros. Devido a estes fatores a 
ampliação das linhas férreas, e consequentemente, a necessidade 
de mais mão de obra, aumentou a demanda por casas operárias. A 
Vila da Cia. Paulista construída no Bairro Ponte Preta, nos 
demonstra o contexto citado, pois foi efetivada durante a época de 
expansão, neste caso, os anos 10 do século XX. Estes imóveis 
estão inseridos no pátio de manobras onde existia o Armazém de 
inflamáveis da Cia. Paulista - o prédio ainda permanece - e próximo 
às indústrias existentes na época - Cia. de Seda Nacional e Cia. 
MacHardy - demonstrando o interesse da empresa em manter os 
operários no lugar de trabalho, de acordo com a sua demanda. O 
casario em questão foi edificado com 10 imóveis geminados, num 
total de 20 casas, com um pavimento sobre porão, as fachadas 
idênticas e simétricas. Existiam dois tipos de moradia operária, uma 
com dois quartos, sala e cozinha - a tipo 1 - e a outra com um 
escritório, dois quartos, sala e cozinha - a tipo 2 - ambas com 
sanitário no fundo do lote. Ainda há uma casa de um pavimento, 
isolada do conjunto com 135m², destinada a um funcionário com 
cargo. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

004/04 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 148 de 
12/01/2016 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

25/02/2016 p. 10 

 

Vilas Industriais Manoel Dias e Manoel 
Freire - 23 casas 

 

Localização: Ruas 24 de Maio, Barão de 

Monte Mor, Alferes Raimundo e Sales de 
Oliveira 

A Vila Industrial, exemplar de arquitetura operária, de grande valor 
histórico/Social, surgiu como um bairro proletário no final do século 
XIX, diretamente associado a instalação das Companhias de Estrada 
de Ferro Paulista, 1872  e Mogiana, 1874. Localizada em uma área 
ocupada originalmente por um conjunto de cemitérios ao lado dos 
trilhos da Comp. Paulista, a vila marcou o surgimento do primeiro 
bairro de operarários da cidade. Nas origens desta ocupação, 
instalaram-se prédios da imigração, entre as atuais ruas Sales de 
Oliveira e Pereira Lima - prédios que seriam utilizados pela 
companhia Mac Hardy e posteriormente pela Mogiana, além da 
construção de vários conjuntos para os funcionários da Paulista. No 
final do século XIX, a região passou também a receber outras 
instituições como o Matadouro Municipal, a Companhia Curtidora 
Campineira de Calçados,1890, o Cortume Campineiro, o Lazareto 
dos Morféticos, e o dos Varilosos e a Indústria Fabril, de propriedade 
de Antônio Correa de Lemos e no início do século XX, o Cortume 
Cantusio, 1911, o túnel de ligação entre a Vila Industrial e o centro, 
1915, além da transformação de vários edifícios em oficinas da 
Mogiana. Datam das duas primeiras décadas do século, a 
construção das travessas Manoel Dias, 1908 e Manoel Freire, 1918, 
para venda aos ferroviários da Companhia Mogiana. O bairro evoluiu 
no sentido leste-oeste e seguiu o traçado urbano, em forma de 
tabuleiro, já utilizado em Campinas desde sua origem. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPACC 

- - 

Número do Processo: 

003/90 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 019 de 
24/11/1994 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

23/05/1995 p. 07 e 08 
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Sociedade de Canto Campos Salles - 
Escola Alemã 

 

Localização: Estrada CMS040, s/n 

Prédio da década de 30, marco histórico do município onde se 
realizavam bailes e apresentações do coral "Gesang Verein 

Deustche Eiche", da Escola Alemã. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 

Lei Complementar n° 2.949, de 03 de janeiro de 2007  

Nada Consta 
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- - - 

Lei Complementar n° 011, de 283 de junho de 2012 

Art. 25. É objetivo da política municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico: 
I. A valorização, preservação e revitalização dos bens que 

compõe o patrimônio histórico cultural e arquitetônico, naturais 
ou construídos, que se constituam em referência à memória à 
ação ou a identidade incidente sobre segmentos da comunidade 
Coelhense. 

Art. 26. A política municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Arquitetônico tem como diretrizes: 
I. A inclusão cultural de todos os segmentos da população 

quanto ao real valor do patrimônio histórico cultural e 
arquitetônico municipal;  
II. O restauro, a conservação e o uso adequado do patrimônio 

arquitetônico; 
III. A compatibilização do desenvolvimento econômico do 

município com sua identidade cultural. 

Art. 27. São ações estratégicas aplicáveis ao Patrimônio 

Histórico, Cultural e Arquitetônico: 
I. Estimular a restauração e manutenção das características 

originais das edificações particulares que possuam valor 
histórico, arquitetônico ou cultural; 
II. A restauração e disponibilização à sociedade, com o uso 

adequado à sua importância, dos imóveis de valor histórico, 
cultural, arquitetônico adquiridos pela municipalidade; 
III. Desenvolver mapeamento e inventariar, física e 

historicamente, os bens culturais do município, inclusive aqueles 
que venham ser construídos e apresentem relevância. 
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Casa do Pioneiro 

  

Localização: Al. Maurício de Nassau, 

s/n 

Casa construída pelo Sr. Henk Klein Gunnewiek, um dos primeiros 
imigrantes que chegaram em Holambra, em 1949, e ainda reside 
na cidade. O imóvel foi feito no início dos anos 50 e serviu de 
residência dos presidentes da cooperativa, entre eles, Geert Hey 
Meijer e Charles Hogenboom. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 

Lei Complementar nº 183 de 25 de abril de 2007 
Nada Consta 

Moinho Povos Unidos 

 

Localização: Al. Maurício de Nassau , 
s/n 

Réplica de um moinho holandês com 38,5 de altura e pesando 
mais de 90 toneladas, é o maior moinho da América Latina. 
Patrimônio arquitetônico e cultural, foi construído para moagem de 
grãos. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 

Portal Turístico da Cidade 

 

Localização: Av. Rota dos Imigrantes 

Portal de entrada da cidade construído com características típicas 
holandesas. Abriga o serviço de atendimento ao turista. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia/ 

- - - 
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Estação Ferroviária de Hortolândia 

 

Localização: R. Rosa Maestrello, s/n 

O posto telegráfico de Jacuba foi construído longe de qualquer 
ponto de Campinas, município no qual a estação estava localizado 
na época. Com o tempo, formou-se em volta um povoado, que, 
em 1916, acabou por fazer com que o prédio do velho posto fosse 
adaptado para estação pela Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro no trecho entre Jundiaí e Araraquara, o que leva a crer que 
a data de sua inauguração, 1917, na verdade seja apenas a época 
dessa transformação. O bairro, que em 1955 ainda mantinha seu 
nome original, acabou sendo desmembrado junto com Sumaré, 
tornando-se parte deste e alterando o nome para Hortolândia. Em 
1991, tornou-se município, mas a estação foi desativada; em 
1996. Esteve abandonada, mas, depois de 2011, foi restaurada. 
Hoje funciona como museu e biblioteca. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/h/hortolandia.htm 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
22/06/2001 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Lei nº 2.092, de 04 de julho de 2008 
Nada Consta 

 

Lei/Decreto nº 631 de 1998  

cria o Fundo Municipal de Cultura. 

Hortolândia possui legislação de proteção ao patrimônio 
cultural e órgão com jurisdição sobre a proteção desses 
bens: o Conselho Municipal de Cultura e Defesa do 
Patrimônio Artístico e Histórico de Hortolândia - 
CONCDEPHA.  

 

Lei/Decreto n
o 

1736 de 2006  

cria o Conselho Municipal de Cultura. 
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Busto de D.m José de Camargo Barros  

 

Localização: Pça Leonor de Barros 

Camargo s/n 

Monumento instalado na Praça Leonor de Barros Camargo, em 
frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária é em 
homenagem ao bispo nascido em Indaiatuba no dia 24 de abril de 
1858, no sítio Barreiros, hoje Fazenda Itaguaçu e falecido em 
1906. Dom José tornou-se bispo, em 1893, da recém criada 
Diocese de Paraná e Santa Catarina e, em 1904 voltou a São 
Paulo tornando-se o 11º. Bispo Diocesano do Estado. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
https://www.google.com.br/maps/  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 003 de 
13/10/1997 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

17/10/1997 p. 19 

Lei Complementar nº 09 de 22 de outubro de 2010 

Art. 20. As diretrizes relativas ao patrimônio cultural são: 
I. preservar os sítios, conjuntos urbanos, edifícios e objetos de 

interesse cultural, por razões arqueológicas, históricas, artísticas, 
simbólicas, paisagísticas e turísticas, observadas as regras 
previstas na legislação vigente; 
II. controlar o adensamento e a renovação urbana que 

prejudiquem o patrimônio construído e devidamente tombado; 
III. inventariar, registrar, tombar e vigiar os bens culturais de 

interesse para preservação.  

Anexo V - Proposições do Plano Diretor do Município de 
Indaiatuba (...) 

I. ASPECTOS AMBIENTAIS 

1.1. Proposições: (...) 

1.1.4. Preservar conjuntos edificados com valor histórico e 

cultural, representativos dos ciclos econômicos de Indaiatuba, 
nos seguintes imóveis agrícolas: 
I. Fazenda Bela Vista; 
II. Sítio São Miguel; 
III. Fazenda Pimenta; 
IV. Fazenda das Pedras; 
V. Fazenda Capim Fino; 
VI. Fazenda Santa Maria; 
VII. Fazenda Cachoeira do Jica; 
VIII. Fazenda Engenho D’Água. (...) 
1.1.6. Criar e ou manter, conjuntos arquitetônicos de interesse 

histórico-cultural, cujos elementos constituintes deverão ser 
inventariados e tombados pelo Conselho Municipal de 
Preservação e Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, a saber: 
I. conjunto arquitetônico nº 01, englobando:  

Igreja Matriz da Candelária;  
Casarão Pau Preto;  
Casa nº 1;  
Praça Leonor de Barros Camargo;  
Rua Augusto de Oliveira Camargo e suas edificações; 
Estação Ferroviária, leito da Ferrovia incluindo o Pontilhão e 
nascente do Córrego Belchior. 
II. conjunto arquitetônico nº 02, englobando:  

Estação de Helvetia;  
Escola São Nicolau de Flüe;  
Igreja Cemitério;  
Casa do Capelão; 
Casa das Freiras e  
Casas dos fundadores (Antônio Ambiel e Inácio Ambiel). 

Caixa d' Água da Praça Rotary 

 

Localização: Pça Rotary, s/n 

Inaugurada em 15 de março de 1937, foi a primeira caixa d'água 
do Município e serviu, inicialmente, para abastecer cerca de 400 
ligações. Tem capacidade para 500.000 litros e 20 metros de 
altura. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com/2010/06/  

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
08/03/1999 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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Caixa d' Água do Casarão Pau Preto 

 

Localização: R. Pedro Gonçalves, 477 

Construção remanescente do terreiro de café que se integrava ao 
Casarão do Pau Preto.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
https://www.google.com.br/maps/  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 003 de 
23/11/1998 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

III. conjunto arquitetônico nº 03, englobando:  

Estação de Itaici;  
Casa de João Tibiriçá Piratininga;  
Casario próximo à Estação; 
Vila Kotska e Igreja. 

1.1.7. Estabelecer níveis de proteção para os imóveis dos 

conjuntos arquitetônicos de interesse histórico-cultural, que será 
estabelecido pela legislação específica por ocasião da 
declaração de interesse pelo órgão competente, para fins de 
preservação ou tombamento, a saber: 
I. Nível 1 (N1) - Preservação integral; 
II. Nível 2 (N2) - Preservação de fachada e cobertura; 
III. Nível 3 (N3) - Preservação do gabarito predominante na 

quadra (...) 
 
Resolução CMP nº 01/2017 publicada na Imprensa Oficial do 

Município, a Fundação Pró-Memória de Indaiatuba classificou 
bens como de interesse público municipal, para fins de 
preservação e futuro tombamento 
 
Decreto nº 10.108 de 17 de dezembro de 2008 

Art. 1º. Ficam ratificados os processos de tombamento, de 

acordo com as Resoluções do Conselho Municipal de 
Preservação, dos seguintes imóveis :  
I. Antiga sede da Fazenda Engenho D´Água, localizada na Rua 

Zepherino Pucinelli ( Quadras 38/39), no Jardim Morada do Sol, 
nos termos da Resolução do Conselho Municipal de Preservação 
nº 03/97, e Processo de Tombamento nº 01/2002;  
II. Matriz Nossa Senhora da Candelária, localizada na Praça 

Leonor de Barros Camargo, s/n, nos termos da Resolução do 
Conselho Municipal de Preservação nº 03/97, e Processo de 
Tombamento nº 03/2002;  
III. Casa Paroquial, localizada na Rua Candelária, nº 399, nos 

termos da Resolução do Conselho Municipal de Preservação nº 
03/97, e Processo de Tombamento nº 04/2002;  
IV. Casarão Pau Preto Paroquial, localizada na Rua Pedro 

Gonçalves, nº477, nos termos da Resolução do Conselho 
Municipal de Preservação nº 03/97, e Processo de Tombamento 
nº 05/2002;  
V. Busto de Dom José de Camargo Barros, localizado na Praça 

Leonor de Barros Camargo, s/n, nos termos da Resolução do 
Conselho Municipal de Preservação nº 03/97, e Processo de 
Tombamento nº 06/2002;  
VI. Caixa D´água do Casarão, localizada na Rua Pedro 

Gonçalves, lote vizinho ao Casarão, nos termos da Resolução do 
Conselho Municipal de Preservação nº 03/97, e Processo de 
Tombamento nº 06/2002;  

Casa nº 1 

 

 

Localização: R. Candelária, 459 

A Casa Número Um data de meados do século XIX, tendo sido 
construída no ciclo da cana-de-açúcar, com as mesmas técnicas 
da Igreja Matriz, em paredes de taipa. A casa mantém até hoje 
suas características originais, sobretudo o muro de taipa de seu 
quintal, que retrata paisagem típica do século XIX. O primeiro 
registro de seu morador data de 1850, tendo sido posteriormente 
adquirida por Joaquim Emigdio de Campos Bicudo, grande 
cafeicultor. Hoje, a Casa Número Um tem como proprietário um 
descendente de Campos Bicudo, que não a teve como herança, 
mas a comprou e restaurou. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
https://www.google.com.br/maps/  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Casa Paroquial 

 

Localização: R. Candelária, 399 

Construída no início do século XX, a Casa Paroquial faz parte do 
entorno da Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
https://www.google.com.br/maps/  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Casarão Pau Preto 

 

 

Localização: Rua Pedro Gonçalves, 477 

Construído provavelmente entre 1810 e 1820, no final do período 
colonial brasileiro. O casarão foi construído nas terras vizinhas às 
da fazenda e engenho de açúcar da família Bicudo, grandes 
cafeicultores. Sua construção é um exemplo de arquitetura 
bandeirista, utilizando a técnica de taipa de pilão e, em algumas 
partes, taipa de mão. Em meados do século XIX ele fez parte de 
uma chácara urbana do pároco de Indaiatuba, Antônio Cassemiro 
da Costa Roriz, até 1884, quando o padre faleceu. Joaquim 
Emígdio de Campos Bicudo, cafeicultor dono da Fazenda Pau 
Preto, comprou a propriedade do espólio do padre, agrupando 
então a antiga fazenda Pau Preto a uma chácara vizinha que já 
possuía e à chácara onde estava o Casarão. Transferiu também 
para lá a sede da fazenda e construiu uma nova área, feita 
conforme o padrão das indústrias inglesas do século XIX, de tijolo 
à vista. Lá instalou a primeira máquina de beneficiar café da 
cidade, movida a vapor. Depois disso, por mais de cem anos o 
casarão pertenceu à família Bicudo, até 1982, quando foi 
considerado de utilidade pública. A partir de 1993, passou a 
integrar o patrimônio da Fundação pró-memória de Indaiatuba.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br, 
http://olharesdeindaiatuba.blogspot.com.br em 19/03/2018 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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VII. Hospital Augusto de Oliveira Camargo, localizado na Av. 

Francisco de Paula Leite, nos termos da Resolução do Conselho 
Municipal de Preservação nº 01/98, e Processo de Tombamento 
nº 01/2003; (...) 

Chafariz da Praça Elis Regina 

 

Localização: Praça Elis Regina, s/n 

O chafariz foi construído no início do século 20. Era utilizado pela 
população para consumo de água e para a lavagem de roupas. 
No final da década de 60 e início de 70, o chafariz passou por 
uma restauração, de maneira a melhor a qualidade de sua água, 
insalubre. Em 1999, passou por nova reforma e a praça ao lado 

urbanizada. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
https://www.google.com.br/maps/  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Colônia Helvetia 

  

Colônia fundada por imigrantes suíços em 14 de Abril de 1888. 
Esses imigrantes chegaram ao Brasil em 1854 e nos primeiros 
anos de 1880, num total aproximado de 500 pessoas. Quando em 
sua terra natal havia escassez de comida e trabalho, muitos 
imigraram para as fazendas de café da região de Jundiaí e 
Campinas. A fundação de Helvetia se deu com a compra do Sítio 
Capivari Mirim por parte das famílias Ambiel, Amstalden, 
Bannwart e Wolf. O sítio possuía 463 alqueires e a população 
inicial era de 34 pessoas. Com o tempo, as famílias prosperaram 
e os colonos viram a necessidade de um local apropriado para a 
educação das crianças, para a prática religiosa e esportiva. 
Assim, a Sociedade do Tiro ao Alvo, fundada em 1885, preserva a 
tradição do tiro esportivo, como o Armbrust.  

- - - 
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Igreja Nossa Senhora de Lourdes 

 

Escola São Nicolau de Flüe 

 

Centro de Memória 

A Escola São Nicolau de Flüe, de 1894, mantida pela colônia, foi a 
responsável pela educação escolar e cívica dos filhos dos 
imigrantes. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes, construída em 
1899, é inspirada na igreja de Grossteil, Giswil-OW, Suíça, foi o 
centro das atividades da colônia e, através do culto a Deus, os 
imigrantes se mantiveram fortalecidos e unidos. Os helvetianos 
têm particular respeito por seu patrimônio histórico, cultural e 
religioso. Procuram preservar as tradições do país de origem 
através da música, dança, do canto Jodel e da culinária suíça, que 
podem ser apreciados anualmente na ocasião da Festa da 
Tradição, em que se comemora a data nacional suíça, o 1º de 
agosto. Construído o prédio da Escola, dez anos depois, funda-se 
a Sociedade Escolar São Nicolau de Flüe, que passa a ser a 
Instituição proprietária e mantenedora da Escola, até 1981. Nesta 
data, a responsabilidade pela manutenção e direção da Escola 
passa para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
que, com o auxílio da Prefeitura Municipal de lndaiatuba constrói, 
em 1985, o novo prédio, junto à Rodovia Santos Dumont. O antigo 
prédio fica liberado para as atividades sociais e culturais da 
comunidade.O Centro de Memória de Helvetia tem em seu acervo 
fotos e documentos que contam a história dos antepassados que 
ajudaram a construir a Colônia.A ideia de se criar um clube de tiro 
ao alvo, como divertimento dominical, sempre pairou no 
pensamento dos primeiros imigrantes do Sítio Grande (mesmo 
antes de 1881) pois, sabe-se em todo o mundo, que o amor ao 
esporte do Tiro, simbolizado na figura tradicional do heroico 
Guilherme Tell, é inato em cada filho dos Alpes. Unindo-se às 
famílias Ambiel e Bannwart, José Amstalden viabilizou a 
introdução do esporte de Tiro ao Alvo em Sítio Grande. Tomadas 
as primeiras providências e escolhido o local – perto da residência 
dos Ambiel, num extenso valo, em meio às palmeiras e ao longo 
de um cafezal – surgia em 1877 o primeiro “stand” de tiro. Como 
arma, introduziram a modalidade mais antiga e mais econômica: o 
arco e a seta, “Boga und Bolz”.  

Fonte: http://www.helvetia.org.br 
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/04/campinas_e_rmc/547247-helvetia-cultua-
130-anos-de-historia.html  
http://olharesdeindaiatuba.blogspot.com/2014/05/paroquia-nossa-senhora-de-
lourdes.html  
http://maisexpressao.com.br/noticia/pro-memoria-indica-10-imoveis-para-
tombamento-pelo-patrimonio-historico--5955. 
html http://maisexpressao.com.br/noticia/pro-memoria-indica-10-imoveis-para-
tombamento-pelo-patrimonio-historico--5955.html 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com/2015/06/helvetia-uma-parte-da-historia-
de.html  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Casa dos fundadores Antônio e Inácio 
Ambiel 

 

Sociedade do Tiro ao Alvo 

 

Cemitério da colônia 

Localização: Rod. Santos Dumont, saída 

62 - Al. Antônio Ambiel, 895 
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Cotonifício Indaiatuba - atual Shopping 
Jaraguá 

 

Localização: Rua Humaitá , 773 

Antes de abrigar o Shopping Jaraguá, esse prédio, que ocupa 
todo o quarteirão, foi sede do Cotonifício Indaiatuba S/A, símbolo 
do progresso da cidade. Em 1956, a fábrica empregava 450 
funcionários e possuía maquinário moderno para a época. O 
Shopping, inaugurado em 1993, manteve parte da antiga fachada 
da fábrica. Disponibiliza o espaço para exposições de arte, 
apresentações musicais, campanhas beneficentes e outros 
eventos culturais. 
Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  

- - - 

 

Estação Ferroviária de Itaici 

 

Localização: Rua Francisco Araújo,  

Ha fontes que informam a inauguração da estação de Itaici em 
11/12/1879, tudo indica que ela já existia em 1873, antes mesmo 
de ser um entroncamento, visto que o ramal da Ituana para São 
Pedro somente começaria a funcionar com o inicio do seu tráfego 
até a primeira estação entregue, Indaiatuba em 1873. Como Itu, 
Salto e Pimenta, serviu originalmente à linha tronco da Ituana, Itu-
Jundiaí. A partir de 1914, passou a servir ao ramal de Campinas, 
foi desativada em 1986. O prédio serviu como escola por algum 
tempo, depois esteve fechado e abandonado. Fica à direita da 
estrada de rodagem que liga o centro de Indaiatuba com Itaici à 
beira do rio Jundiaí e próxima à ponte sobre ele. Destaque para o 
prédio da estação, propriamente dita, a área da plataforma, as 
construções residenciais para funcionários, o galpão e a caixa 
d´água. Em 2004, a estação foi utilizada pela comunidade da 
paróquia Santa Terezinha, como um centro comunitário para 
jovens de 07 a 14 anos, em 2010, foi invadida. Em setembro de 
2014, foi restaurada pela Prefeitura.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com/2015/06/helvetia-uma-parte-da-historia-
de.html  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Estação Ferroviária de Helvetia 

 

Localização: Alameda Pedro Wolff , s/n 

Inaugurada em 1914, já embarcava passageiros desde o ano 
anterior, de acordo com os relatórios da Sorocabana, da época. 
Deve seu nome à colônia Helvétia, fundada no início do século 
por imigrantes suíços. A estação foi desativada por volta de 1987, 
quando a variante Helvétia-Guaianãs ficou pronta. O bairro está 
ainda hoje isolado, à direita da rodovia Campinas-Salto, Salto, 
enquanto que a estação está a cerca de 2 km a leste, do outro 
lado da rodovia e a cerca de 1 km desta. Serviu por muito tempo 
como escola. Atualmente é um posto de saúde.  

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/h/helvetia.htm 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Estação Ferroviária do Pimenta 

 

Localização: Al. Com. Santoro Mironi, s/n 

Era uma estação que operava entre a estação de Salto e a 
estação de entroncamento de Itaici, antigo tronco da Ytuana e 
ramal Campinas. Foi inaugurada em 14/11/1872, sendo que o 
prédio atual foi construído em 1899. Segunda a historiadora 
Adriana Carvalho Koyama a grandeza da produção de café da 
Fazenda Pimenta justificou a existência de uma estação de trem 
dentro da fazenda: ainda segundo a historiadora, a fazenda, antes 
de produzir café, já produzia açúcar no final do século XIX. "Havia 
um engenho na Fazenda Pimenta, no período do ciclo do açúcar 
paulista, com documentação sobre isso datada do início do século 
XIX, 1818." Foi a primeira estação ferroviária de Indaiatuba a 
aparecer em um "Guia Levi.  

Fonte: http://historiadeindaiatuba.blogspot.com.br/2009/06/estacao-ferroviaria-de-
pimenta.html em 16/03/2018  
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Estação Ferroviária de Indaiatuba, atual 
Museu Ferroviário - leito da Ferrovia, 
Pontilhão e nascente do córrego 
Belchior 

 

 
Pontilhão da Estrada de Ferro 

Localização: Pça. Newton Lemos Prado, 

s/n c/ R. 9 de julho, s/n 

A estação original de Indaiatuba, inaugurada em 1873, foi uma 
das mais antigas estações da Ituana e do Estado, tendo sido a 
primeira a ser construída no ramal que levaria a Piracicaba e, 
depois, a São Pedro. Essa estação primitiva de Indaiatuba não 
fora erguida pela Ituana: a Câmara Municipal fez uma 
arrecadação publica de fundos e construiu por conta própria a 
primeira estação, doando-a para a ferrovia. Essa primeira 
estação, inaugurada em 1880, existe até hoje, à esquerda da 
estação, servindo como oficina escola de luteria, mas foi em 1911, 
quando deixou de funcionar como estação, transformada em 
armazém da ferrovia. O prédio atual da estação foi entregue em 
1911, dois anos depois de a Prefeitura ter enviado "uma 
representação ao exmo. Dr. John Egan, pedindo a construção de 
um novo prédio para a estação da Sorocabana Railway". O prédio 
foi construído na mesma tipologia das estações que estavam ou 
seriam construídas nessa época pela Sorocabana. Depois de 
desativada em janeiro de 1977 para passageiros e raros trens de 
carga até por volta de 1990, serviu por um bom tempo, até por 
volta de 2003, como delegacia de polícia da cidade. Destaque 
para os prédio da estação, a área da plataforma e as construções 
remanescente do pontilhão situada na Rua 9 de julho. Atualmente, 
sedia o Museu Ferroviário 
Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/i/indaiatuba.htm em 16/03/2018 
http://blogdapimenta.com.br  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Fazenda Bela Vista 

 

 

Localização: Rod. João Ceccon 

 

Fonte: Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
- - - 

 

Fazenda Cachoeira do Jica 

 

 

 

Localização: Estrada do Jica 

 

Fonte: Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Fazenda Capim Fino 

 

Localização: 

 

 
Fonte: 

- - - 

 

Fazenda das Pedras 

 

Localização: 

 

 
Fonte: 

- - - 

Fazenda Engenho D’Água 

 

Localização: R. Zéphiro Puccinelli, s/n 

Construída, provavelmente, em meados do século XVIII, com 
destaque para a disposição espacial de caráter bandeirista dos 
elementos construtivos, as paredes de taipa de pilão, as 
envasaduras antigas remanescentes e seus acessórios, os pisos 
de ladrilhos cerâmicos e de tijolões e o forro paulista. O entorno 
da edificação, abrangendo toda a quadra em que se encontra, e 
que apresenta grande potencial arqueológico, é integralmente 
protegido. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Fazenda Pimenta 

 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://olharesdeindaiatu.blogspot.com.br 

- - - 
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Fazenda Santa Maria 

 

 

Localização:  

Construída por escravos em 1877, construída no auge da 
produção cafeeira na região. A belíssima sede da Fazenda Santa 
Maria permanece ainda em propriedade da mesma família há 135 
anos, muito bem conservada e com o mobiliário de época, seus 
pomares ainda ostentam mangueiras, tamarindos e jabuticabeiras 
cercado de jardins. A Fazenda pode ser alugada para eventos. 

Fonte: https://casascharmosas.com.br/properties/fazenda-santa-maria/ 

- - - 

 

Grupo Escolar Randolfo Moreira 
Fernandes 

 

 

Localização: Pça. Dom Pedro II, s/n 

Edifício construído em 1935, funcionou até 1998. Desde 2006, 
abriga a sede da Secretaria de Cultura do Município de 
Indaiatuba.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 
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Hospital Augusto de Oliveira Camargo 

 

 

 

Inaugurado em 1933, o hospital foi construído por iniciativa do 
casal Augusto de Oliveira Camargo e Leonor de Paula Leite 
Barros Camargo, proprietários das terras. A fachada do hospital é 
voltada para a fachada da Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Candelária. Quando foi construído era muito superior em 
equipamentos, tamanho ,e logística que todos os outros 
equipamentos urbanos da cidade na época com 3 mil habitantes. 
Juntamente com seu grande parque, à entrada, compõe uma bela 
paisagem urbana. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 001 de 
03/02/1998 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

 

 



 

 

 192 

 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN MUNICIPAL 

INDAIATUBA 

 

Localização: Av. Francisco Paula Leite, 

 

   

 

Igreja Matriz N. Sra. da Candelária 

 

 

A Igreja Nossa Senhora da Candelária marca o local onde se 
iniciou a cidade de Indaiatuba, é uma das poucas igrejas 
sobreviventes no interior do Estado de São Paulo construídas em 
taipa-pilão. Este era o sistema construtivo dominante no planalto 
paulista até fins do século XIX e consistia em socar camadas de 
terra úmida entre formas de madeira (os taipas). Por ter sua 
capela curada que Indaiatuba tornou-se sede da Freguesia, em 9 
de dezembro de 1830, agrupando os bairros vizinhos. Em torno 
da Matriz, foram sendo construídas as residências urbanas dos 
fazendeiros da Freguesia. É uma das poucas igrejas construídas 
em taipa de pilão no interior de São Paulo ainda existentes, e um 
belo exemplo da arquitetura religiosa colonial paulista. A Matriz 
tem dimensões modestas, sua fachada principal mede 17,72 
metros e a fachada lateral mede 45,20 metros. A nave principal 
tem 9,84 metros de largura e 23,30 metros de comprimento. A 
Capela do Santíssimo possui 6,53 metros de largura e 13,20 
metros de comprimento. As paredes longitudinais são duplas, 
sendo as paredes internas, que formam a nave principal, 
separadas das paredes externas por galerias de 1,87 metros de 
largura. As duas paredes tem espessuras de 1,05 metros. Essa 
galeria é interrompida a intervalos por paredes transversais de 
taipa-pilão, cortadas apenas pelas portas das galerias do andar 
superior. Estas galerias, por sua vez, apresentam portas-janelas 
com grades de ferro em balcões e são unidas pelo coro que 
apresenta grades de ferro antigas e é sustentado por duas 
colunas de Cabreúva maciça que delimitam o paravento. As 
tábuas do assoalho da galeria superior são bastante largas e 
antigas. Todas as portas originais, internas e externas, possuem a 
verga em arco batido. A enorme porta principal e uma porta em 
cada lateral são providas de gonzos (articulações em que um pino 
solidário à folha da porta penetra em copos vazados presos às 
ombreiras. O telhado prolongava-se em beiral largo até as 

- - 

Número do Processo: 

003/002 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 003 de 
13/10/1997 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

19/12/2008 p. 19 
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Localização: Pça. Leonor de Barros 

Camargo, s/n 

primeiras décadas do século XX, quando foi cortado, sendo as 
paredes externas prolongadas em platibandas. Nada se sabe com 
precisão sobre o início da sua construção, mas é com certeza que 
em 1839 já apresentava as paredes de taipa de pilão. Na frente 
da Igreja, havia uma área aberta, o Largo da Matriz, centro da 
vida local, onde aconteciam os eventos civis e religiosos, como a 
Festa da Padroeira e a saída da romaria para Pirapora. Com o 
final do Império, as funções públicas da Igreja desapareceram, e 
em seguida a cidade passou a contar com dois centros: um 
religioso, no Largo da Matriz, e um civil, no Largo da Cadeia, em 
que se instalaram a Câmara, a Prefeitura e a Cadeia, na atual 
praça Prudente de Moraes. Durante o século XX foram feitas 
reformas para melhorar o seu interior, trocando-se forro, a pintura 
e a iluminação. Seu Largo, reconstruído em 2004, recebe há mais 
de cento e cinquenta anos a Festa da Padroeira, em fevereiro, e 
os romeiros que vão para Pirapora, em junho. Diversas alterações 
importantes aconteceram na Matriz em seus quase 200 anos de 
existência. Nada restou dos seus três retábulos artísticos, altares 
antigos, arco-cruzeiro, assoalho de tábuas nem do seu forro 
pintado.  

Fonte: https://www.nscandelaria.com.br/paroquia em 21/03/2018 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

- - - 

 

Imóvel R. Augusto de Oliveira Camargo 

Localização: R. Augusto de Oliveira 

Camargo,  

 
Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Imóvel R. Ademar de Barros 

 

Localização: R. Ademar de Barros, 342 

Residência que pertenceu à Família Coppini, no centro da cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

- - 

Número do Processo: 
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Muro de Taipa 

 

Localização: R. Padre Luis Soriano, s/n 

Antigo muro, construído no sistema de taipa de pilão, de 
aproximadamente 47 metros de comprimento, situado no centro 
da cidade, junto à Praça da Matriz. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ - - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
08/03/1999 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

 

Praça Prudente de Morais - Conjunto 
Arquitetônico 

 

Busto do Voluntário João dos Santos 

Praça onde foi construído o primeiro prédio da Câmara e Cadeia 
que também serviu como sede da Prefeitura, após a Proclamação 
da República até o início dos anos 60. Em 1907 foi feito o primeiro 
jardim e em 1916 construído o coreto. Nessa praça girou e gira a 
vida cotidiana da cidade. O Indaiatubano João dos Santos, 
conhecido popularmente como “João Bomba” participou da 
Revolução Constitucionalista de 1932 vindo a perecer em 
combate. 
Fonte: http://historiadeindaiatuba.blogspot.com 
http://olharesdeindaiatuba.blogspot.com 
http://www.promemoria.indaiatuba.sp.gov.br/bens-tombados/ 

-  

Em estudo de 
tombamento 

 

 
 
 

 

 

http://historiadeindaiatuba.blogspot.com/2017/09/camara-municipal-aprova-indicacao-do.html
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Coreto e chafariz 

 

Calçadas de pedra portuguesa 
Localização: Pça. Prudente de Morais s/n 

 

   

 

Sítio São Miguel 

 

 

Localização: Vila Suíça 

Em 1927, Maria Gut Ambiel, viúva e com 11 filhos, de origem 
suiça e até então moradora da Colônia Helvetia, compra o Sítio 
São Miguel e se transfere para lá, na verdade por suas 
dimensões, 100 alqueires, era uma fazenda, a residência mais 
antiga da propriedade foi construída em 1912 e reformada em 
1926, está conservada e é utilizada até os dias atuais. As terras 
do sítio foram sendo vendidas ao longo do tempo a partir da 
década de 30, em 1953, Maria Gut Ambiel divide suas 

propriedades entre os 11 filhos. Em 1970, o progresso 
finalmente chega ao Sítio São Miguel e dá-se início à 
venda das terras e aos loteamentos, grande parte dele se 
transforma no que hoje se conhece como Vila Suíça, formada 

pelos loteamentos; Jardim São Luiz, Jardim Dom Bosco, Vila 
Suíça, Jardim dos Alpes, Condomínio Residencial Solar dos 
Girassóis, Condomínio Portal das Acácias e Residencial Vila 

Suíça. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com/2010/02/vila-suica.html 

- - - 
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Vila Kotska - antiga Fazenda Taipas 

 

 
Igreja 

 

Vila Manresa e antiga sede do noviciado 

Localização: Rod. José Boldrini, 170  

O Mosteiro, também conhecido como Vila Kostka, está situado em 
parte da antiga Fazenda Taipas 1860, que pertenceu no século 
XIX a João Tibiriçá, Presidente da Província de São Paulo, este, 
ardoroso republicano, pode-se supor que no casarão da antiga 
fazenda, hoje chamada Vila Marensa, tenha havido reuniões e 
conchavos arquitetando a Proclamação da República. A Vila 
Marensa, de grande importância dadas às especificidades 
históricas, é um edifício cujo núcleo apresenta técnicas e 
disposição que remetem a arquitetura bandeirista, e que foi 
ampliado em diferentes épocas. Ainda no século XIX a antiga 
fazenda foi adquirida para ser a fazenda dos jesuítas do Colégio 
São Luís. Os padres deram outro destino à fazenda, 
transformando seu casarão na sede do noviciado Companhia de 
Jesus, que foi transferido no início dos anos 1950 do Rio de 
Janeiro para São Paulo, primeira etapa da formação dos 
vocacionados à vida religiosa. No ano seguinte, foi iniciada a 
construção do atual prédio de Vila Kostka, inaugurado ainda 
incompleto, no dia 26 de abril de 1955. Por 20 anos, o prédio 
serviu como Seminário dos Jesuítas. Com a transferência do 
seminário para Campinas, passou a ser utilizado como local de 
retiro espiritual, sede da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB desde 1968, e palco de congressos da Igreja 
Católica. É um conjunto formado por uma grande igreja, oito 
capelas, várias salas para reuniões, biblioteca, refeitório, copa, 
cozinha, frigorífico, quartos e um auditório podendo acomodar 
aproximadamente 500 pessoas, entre outros aposentos, todos 
dispostos harmoniosamente entre jardins cuidados com esmero.  

Fonte: http://www.itaici.org.br 
http://historiadeindaiatuba.blogspot.com.br em 19/03/2018 
http://sonianovaes.blogspot.com/2010/08/fazenda-taipas.html 

- - - 
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Arquivo Público Municipal 

 

Localização: Av. Prudente de Moraes, 

286 

O Arquivo funciona em prédio histórico, localizado no centro 
urbano de Itatiba. Conta com um acervo de cerca de 300.000 
processos da administração pública, totalmente digitados e 
disponibilizados de forma virtual. Estão sob guarda do Arquivo, e 
com acesso livre para pesquisa dos munícipes, 1.500 processos 
cíveis do Fórum da Comarca de Itatiba e Morungaba datados de 
1847 até 1973, jornais do século XIX (exemplares de 1897, 
exemplar de 1898, exemplares de 1899 e vários do começo do 
século XX), sendo estes os únicos exemplares existentes em 
Itatiba. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - - 

Lei n.º 4.325, de 20 de janeiro de 2011 

Art. 34. Compete ao órgão responsável pela Cultura promover, 

implementar e incentivar as atividades culturais e, principalmente: 
(...) 
X. zelar pelo patrimônio artístico, histórico, arqueológico, 

monumental, ambiental, paisagístico, biográfico e cultural do 
Município, com o apoio técnico das diversas Secretarias 
Municipais, bem como propor tombamentos de patrimônios 
considerados históricos pelo Município; 

Art. 115. O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 

Ambiental, Histórico, Cultural e Turístico, em cooperação com o 
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Ambiental e Turístico), examinará e indicará os locais 
em que deverão ser adotadas, como medida preventiva, as 
providências estabelecidas nesta seção, bem como organizará os 
necessários projetos. 

Art. 116. Para a defesa e preservação dos aspectos 

paisagísticos, dos seus panoramas, das construções e dos 
monumentos típicos, históricos, artísticos ou tradicionais da 
cidade, o Poder Público Municipal poderá se valer dos 
instrumentos jurídicos e urbanísticos previstos em lei, 
especialmente da desapropriação, do tombamento, do direito de 
preempção e da transferência do direito de construir. 

Art. 120. O Poder Executivo deverá, no prazo de 120 (cento e 
vinte dias), regulamentar por meio lei específica o Plano Diretor 
Participativo do Quilombo Brotas, cuja área integra a Zona de 
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental, Artístico e 
Turístico (ZPHCAAT) a que alude a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo deste Município. 

 
Lei n.º 3.418, de 18 de dezembro de 2000 

Art. 1º. Os locais de que trata esta Lei ficam declarados como 

Bens de Preservação Permanente do patrimônio histórico, 
artístico e cultural do Município de Itatiba. 

Art. 2º. Os bens de cuja preservação trata esta Lei serão 

divididos em 5 (cinco) categorias: 
I. Preservação Integral Especial: ou seja, a fachada e 

características externas, as divisões e características internas, os 
bens móveis de valor histórico, artístico e cultural pertencentes ao 
imóvel, que deverão constar em Livros de Tombo próprios do 
bem e do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Ambiental, Histórico, Cultural e Turístico do Município de Itatiba; 
II. Preservação Integral: ou seja, a fachada e características 

externas, as divisões e características internas; 
III. Preservação de Fachada: ou seja, a fachada e características 

externas, podendo o imóvel sofrer alterações em seu interior 
desde que não se descaracterize a sua parte externa; 

Asilo São Vicente de Paula e capela 

 

Localização: Av. da Saudade, 145 

A conferência de São Vicente de Paulo, destinada à abrigar 
idosos desvalidos, foi criada em 1883 pelo Padre Fr. de Paula 
Lima. O prédio do Asilo já se localizou na rua Campos Sales, em 
uma casa simples, em 1910 foi transferido para a av. Barão de 
Itapema, onde hoje é o fórum de Itatiba. Atualmente, o Asilo São 
Vicente de Paula se localiza na Av. da Saudade, em prédio 
próprio. 

Fonte: http://www.portalitatiba.com.br 
- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

Basílica de Nossa Senhora do Belém 

 

Localização: Praça da Bandeira, s/n 

Em 1833 iniciou-se a construção da Basílica, que durou até 1858, 
sob a direção do Padre Miguel Correa Pacheco, sendo a terceira 
igreja da cidade. O único marco do século XIX que ainda 
sobrevive é a torre monumental, uma das mais belas e grandiosas 
do interior paulista, edificada a partir de 1874. Passando por 
várias reformas, perdeu as referências e características de época. 
Demolida na década de 1960, foi reconstruída seguindo o estilo 
da torre, tendo o cuidado para que a edificação tivesse a 
conformação arquitetônica das Basílicas cristãs. Alguns dos vitrais 
que ornamentam as janelas foram elaborados pelo artista polonês 
Aeystarch Kaskurewicz, que veio ao Brasil em 1952 fugindo dos 
problemas causados pela II Guerra Mundial. Recebeu o título de 
Basílica pelo Vaticano, em 1991. 

Fonte: http://www.itatiba.sp.gov.br/Pontos-Turisticos/arquiteturas-religiosas 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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Cemitério do Santíssimo Sacramento 

 

Localização: Av. da Saudade , s/n 

Cemitério tradicional que possuindo túmulos, mausoléus e 
capelas, onde se encontram sepultados nomes ilustres do 
município de Itatiba. É considerado um museu a céu aberto, 
por abrigar obras de arte retratando épocas distintas. Possui 
imagens e trabalhos esculpidos em mármore carrara pelo 
mestre itatibense José Frediani. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 
- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

IV. Praças e Necrópoles; 
V. Paisagens Notáveis.Art. 3º. Qualquer intervenção, adaptação, 

restauração ou reforma em qualquer bem, em todas as 
categorias de preservação, bem como qualquer transferência, 
para qualquer finalidade, dos bens móveis previstos na categoria 
de bens de Preservação Integral Especial deverão ter a 
aprovação prévia do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Ambiental, Histórico, Cultural e Turístico do Município 
de Itatiba. 
§ 1º. A transferência definitiva para outros locais de qualquer 

bem móvel tombado fica terminantemente proibida. 
§ 2º. Poderá o Conselho Municipal autorizar alterações que 

visem a devolver aos bens, de quaisquer categorias, as suas 
características originais. 

Art. 4º. Ficam declarados Bens de Preservação Permanente na 

categoria de Preservação Integral Especial os seguintes imóveis: 
I. Basílica de Nossa Senhora do Belém, com: 
a) projeto de pintura artística interna (ad instar patriarchalium): 
b) imagens históricas: 

b.a.) do Século XVIII: Nossa Senhora do Belém (da fundação da 
cidade), São Joaquim, Sant'Ana Mestra, São Bento, São 
Sebastião, Nosso Senhor dos Passos (de roca), Nosso Senhor 
Morto (com braços articulados), Nossa Senhora das Dores (de 
roca), Nosso Senhor Ressuscitado e Nossa Senhora dos 
Prazeres (de roca); 
b.b.) do Século XIX: Nossa Senhora do Belém (do Altar-Mor), 
Sagrado Coração de Jesus, Bom Jesus, São José, Sant'Ana 
(doada pela Baronesa de Nova Granada); 
c) pratarias: 

c.1) cálice e patena do Século XVII; 
c.2) cálices menores dos Séculos XIX e XX; 
c.3) píxides (ambulas); 
c.4) imagem do Divino Espírito Santo com pedestal e resplendor; 
c.5) ponteiro do topo da Bandeira do Divino; 
c.6) coroa do Imperador da Festa do Divino; 
c.7) coroa da Imperatriz da festa do Divino; 
c.8) coroa da padroeira da Nossa Senhora do Belém (Altar-Mor); 
c.9) turíbulo e naveta; 
c.10) cruz processional; 
c.11) bugia para vela episcopal; 
c.12) ostensório de prata dourada; 
c.13) concha para batismo; 
c.14) báculo de São Joaquim; 
c.15) báculo de São Bento; 
c.16) resplendor de São Joaquim; 
c.17) resplendores de Sant'Ana e da Virgem; 
c.18) resplendor de Nossa Senhora das Dores; 
c.19) resplendor de Nosso Senhor dos Passos (círculo 
completo).  

Corporação Musical Santa Cecília  

 

Localização: R. Com. Franco, 304 

Edifício sede da Corporação Musical Santa Cecília, fundada 
em 29 de julho de 1906 como Grêmio Musical Ítalo-Brasileiro, 
passando à denominação atual por ocasião da Segunda 
Grande Guerra, 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

E. M. E. F.  Cel. Julio César 

 

Localização: R. Rangel Pestana, 326 

O Grupo Escolar Coronel Júlio César foi criado em 13 de maio de 
1896 e instalado em 1º de julho do mesmo ano, em imóvel 
alugado pela Câmara Municipal. Construído posteriormente, o 
atual prédio faz parte de um conjunto de projetos de autoria de 
José Van Humbeeck. Trata-se basicamente do mesmo projeto 
que, durante a primeira década do século XX, foi reelaborado ou 
adaptado de acordo com as necessidades específicas impostas a 
cada caso. É uma das integrantes de conjunto de 126 escolas 
públicas construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 
1890 e 1930 que compartilham significados cultural, histórico e 
arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter inovador e 
modelar das políticas públicas educacionais que, durante a 
Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do 
Estado a promoção do ensino básico.  

Número do 
Processo: 24929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10, 
pgs. 112 a 114 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição 

nº 377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 

- 

Número do Processo: 

000/00 
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Resolução 000 de 
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Publicação do Diário 
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00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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 Quanto às políticas de construção de obras públicas, são 
representativas pela estruturação racional de se instalar 
edificações adequadas ao programa pedagógico por todo o 
interior e capital do Estado. Destaca-se a qualidade do conjunto 
caracterizado pela técnica construtiva simples, consolidando o 
uso de alvenaria de tijolos e por uma linguagem estilística que 
simplificou os atributos da tradição clássica acadêmica. A 
organização espacial era concebida incorporando preceitos e 
recomendações de higiene, insolação e ventilação previstas na 
cultura arquitetônica que vinha se firmando desde o século XIX.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

   

d) outros metais: 

d.1) grande candelabro do Círio Pascal; 
d.2) banquetas completas (seis castiçais e um crucifixo) do Altar-
Mor e dos altares menores; 
d.3) tabernáculo do altar do Santíssimo Sacramento; 
d.4) baldaquino do altar do Santíssimo Sacramento; 
d.5) lanternas processionais. 
e) paramentos do Século XIX bordados a ouro e prata, ou fios de 

seda: 
e.1) casulas; 
e.2) estolas; 
e.3) dalmáticas; 
e.4) pluviais; 
e.5) véus de ombro; 
e.6) manípulos. 
f) alfaias: 

f.1) frontais; 
f.2) faixas; 
f.3) toalhas; 
f.4) corporais, sangüíneos e palas; 
f.5) conopeus; 
f.6) bolsas e véus de cálice; 
f.7) alvas, roquetes, sobrepelizes e cotas. 
g) pálios, umbelas e estandartes; 
h) símbolos da Basílica: 

h.1) umbela basilical; 
h.2) tintinábulo. 
i) mobiliário: 

i.1) sede do celebrante; 
i.2) baldaquino da sede; 
i.3) silhas (bancos tipo estalas) do presbitério; 
i.4) credências do século XVIII; 
i.5) confessionários; 
i.6) arcaz; 
i.7) guarda-roupas do século XIX. 
j) instrumentos musicais: 

j.1) órgão de tubos.  
II. Igreja Nossa Senhora do Rosário, primitiva Matriz de Itatiba, com 

seu projeto de restauração; 
III. Solar dos Godoy Moreira (Museu Municipal "Padre Francisco de 

Paula Lima"); 
IV. Paço Paroquial "Monsenhor Anatólio Brasil Pompeu"; 
V. Grupo Escolar "Coronel Júlio César"; 

VI. Moinho do "Denone" e seus maquinários. 

Art. 5º. Ficam declarados Bens de Preservação Permanente na 

categoria de Preservação Integral os seguintes imóveis: 
I. Solar dos Alves Lanhoso; 
II. Palacete Ferraz Costa. 

Fazenda Cachoeira 

 

 

Localização: 

 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do 
Processo: 38618/99 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo 

- - 

Fazenda Vila Rica 

 

 

Localização: 

 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do 
Processo: 65348/11 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo 

- - 

Igreja Nossa Senhora do Rosário, 
primitiva Matriz de Itatiba 

 

Localização: Pça. Com. Lourenço Alves, 
s/n 

A igreja de Nossa Senhora do Rosário começou a ser construída 
em estilo barroco a partir de 1825 e inaugurada em 1827, foi a 
primeira igreja matriz da cidade. Por volta de 1830 ocorreu um 
aumento considerável da população que já tinha passado a ser 
'Freguesia'. Com isso, houve a necessidade de se construir uma 
nova e grande Matriz, atual Basílica de Nossa Senhora do Belém, 
concluída em 1850. Desde então, a Padroeira primitiva de Nossa 
Senhora do Belém foi transferida e a 'Velha Matriz' passou a ser 
chamada de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Embora 
tenha passado por várias alterações ela não perdeu sua 
importância, pois é um marco histórico para a cidade, guardando 
ainda em seu interior várias referências de uma arquitetura 
colonial simplificada. Em seu altar-mor podemos observar o nicho 
que abrigava a primitiva imagem de Nossa Senhora do Belém. 

http://www.itatiba.sp.gov.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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Imóveis Av. Prudente de Moraes 

 

522 

 

536 

Localização: Av. Prudente de Moraes, 

522, 536  

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Art. 6º. Ficam declarados Bens de Preservação Permanente na 

categoria de Preservação de Fachadas os seguintes imóveis: 
I. Palacete Damásio; 
II. prédio antigo da CPFL; 
III. edifício do Asilo São Vicente de Paula e sua capela; 
IV. edifícios antigos da Santa Casa de Misericórdia; 
V. sede da Corporação Musical Santa Cecília. 

Art. 7º. Ficam declarados Bens de Preservação Permanente na 

categoria de Praças e Necrópoles: 
I. o Cemitério do Santíssimo Sacramento; 
II. a Praça da Bandeira e o Coreto João Maggi. 
Parágrafo único. As Normas de Preservação do Cemitério do 

Santíssimo Sacramento deverão seguir o disposto no Convênio 
firmado entre a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Basílica 
de Nossa Senhora do Belém e a Prefeitura Municipal de Itatiba. 

 

Lei nº 4.877, de 03 de novembro de 2015 

Art. 1º. Fica criado o CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 
ITATIBA - CONDEFAHCTI, órgão colegiado, consultivo e 

deliberativo, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. 
Parágrafo único. As decisões do Conselho deverão ser 
homologadas pelo Chefe do Poder Executivo." (...) 

Art. 3º. O art. 2º da Lei Municipal nº 2.710, de 02 de outubro de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
I. definir, coordenar e executar a política municipal de defesa e 

proteção do patrimônio cultural, material e imaterial, histórico, 
artístico, paisagístico, estético, arquitetônico, arqueológico, 
documental e turístico do Município; 
II. proceder estudos para a elaboração e aperfeiçoamento de 

recursos institucionais e legais, genéricos ou específicos, para os 
fins dessa política; 
III. sugerir aos poderes competentes as medidas para o 

cumprimento das exigências no tocante a essa política, inclusive a 
modificação da legislação em vigor; 
IV. definir os bens de interesse histórico que serão beneficiados 

com as isenções previstas no Código Tributário, bem como os 
critérios e exigências para a efetivação destes benefícios; 
V. propor e viabilizar a preservação de bens culturais móveis e 

imóveis, e bens naturais, adotando as medidas necessárias a este 
fim, incluindo o estabelecimento de áreas envoltórias quando 
couber; 
VI. pleitear benefícios para proprietários de bens tombados; 
VII. manter permanente contato com organismos públicos e 

privados, nacionais e internacionais, visando a obtenção e de  

Imóveis R. Benjamin Constant 

 

12 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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27 

 

37 

 

   

recursos, cooperação técnica e cultural para o planejamento da 
preservação e revitalização dos bens culturais e naturais do 
Município, buscando a execução da política de que trata o inciso 
I; 
VIII. manifestar-se sobre projetos, planos, propostas de 

construção, conservação, reparação, restauração e demolição de 
bens culturais de interesse para a preservação; 
IX. promover a identificação, o inventário, a conservação, a 

restauração e a revitalização do patrimônio cultural; (...) 
 

Lei/Decreto n
o 

03775/2004 

Cria O Conselho Municipal de Cultura, formado através de 
indicação da sociedade civil, tendo função consultiva. 

 

Lei/Decreto nº 03840/2005 

Cria O Fundo Municipal de Cultura, administrado por um 
colegiado diretor, com participação da sociedade civil.  
 
Itatiba possui legislação de proteção ao patrimônio cultural e 
órgão com jurisdição sobre a proteção desses bens: o Conselho 
de Defesa do Patrimônio Ambiental, Histórico, Cultural e Turístico 
de Itatiba - CONDEFAHCTI. No município existem 98 bens 

tombados pelo Conselho, sendo que um deles também é 
tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT: o Solar 
Alves Lanhoso, construído em 1859. 
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44 

 

157 

 

177 
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209 

 

215 

 

382 
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393 e 399 

 

409 e 411 

 

601 

 

625 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

 

813 

 

836 

Localização: R. Benjamin Constant, 12, 
27, 37, 144, 157, 177, 209, 215, 294, 
382, 393, 399, 409, 411, 601, 625, 673, 
813, 836 

 

   

 

Imóveis R. Campos Salles 

 

96 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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373 

 

383 

 

386 

 

649 
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DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

 

673 

 

791 

 

979 

Localização: R. Campos Salles, 96, 373,  
383, 386, 649, 673, 791, 979 
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Imóvel R. Alfredo Vieira Arantes 

 

Localização: R. Alfredo Vieira Arantes, 

93 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Imóveis R. Coronel Camilo Pires 

 

306 

 

515 a 535 

Localização: R. Coronel Camilo Pires, 
306, 515, 519, 523, 531, 535 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Imóveis R. Dr. Aguiar Pupo 

  

203 

 

207 

 

218 
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PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

 

224 

 

289 

Localização: R. Dr. Aguiar Pupo, 203, 
207, 218, 224, 289, 290, 300 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Imóveis R. Dr. Jorge Tibiriçá 

 

13 

 

- - - 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

 

19 

 

78 

 

79 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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ITATIBA 

 

115 

Localização: R. Dr. Jorge Tibiriçá, 13, 
19, 78, 79, 115 

 

   

 

Imóveis R. Francisco Glicério 

 

229 

 

300 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
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DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

 

341 

 

344 

 

345 

Localização: R. Francisco Glicério, 229, 
300, 341, 344, 345,  

 

- - - 
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BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

Imóveis R. Quintino Bocaiúva 

 

307 

 

416 

Localização: R. Quintino Bocaiúva, 307, 

416 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Imóvel Av. dos Expedicionários 
Brasileiros 

 

90/ 94 

Localização: Av. dos Expedicionários 
Brasileiros, 90, 94  

Imóvel de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Imóveis R. Rui Barbosa 

 

240 

 

276 

 

401 

Localização: R. Rui Barbosa , 240, 276, 
401 e 407 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

Imóvel Av. Vinte e Nove de Abril 

 

Localização: Av. 29 de Abril, 595 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Imóvel Pça. da Bandeira 

 

Localização: Pça. da Bandeira, 46/56 

Imóvel de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Imóvel R. Alfredo Vieira Arantes 

 

Localização: R. Alfredo Vieira Arantes, 
93 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Imóvel R. Comendador Franco 

 

Localização: R. Com. Franco, 103 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

Imóvel R. Eugênio Passos 

 

Localização: R. Eugênio Passos , 212 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Imóvel R. Rangel Pestana 

 

Localização: R. Rangel Pestana, 146 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Imóvel R. Tobias Franco 

 

Localização: R. Tobias Franco, 165 

Imóveis de interesse histórico por suas características 
arquitetônicas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

Moinho do Denoni e seus maquinários 

 

Localização: Av. Antônio Palladino, s/n 

Antigo moinho de importância histórica para Itatiba. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

 

Paço Municipal Pref. Roberto Arantes 
Lanhoso 

 

Localização: R. Quintino Bocaiúva, 428 

Construído em 1927, na gestão do Prefeito Benedito Franco de 
Godoy, o prédio foi erigido para ser sede da Câmara Municipal de 
Itatiba, baseado na lei número 55, que com o tempo também foi 
ocupado pela prefeitura, sendo então necessária a mudança da 
Câmara para outro prédio. Atualmente nesse prédio eclético, 
encontramos em suas instalações, o Gabinete do Prefeito e a 
Biblioteca Municipal Francisco da Silveira Leme - Chico Leme. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

Paço Paroquial "Monsenhor Anatólio 
Brasil Pompeu" 

 

Localização: Pça. da Bandeira, 141 

Edificado em 1850, integra o centro histórico de Itatiba. Neste 
prédio, acontecem todas as atividades e movimentos da Igreja 
Nossa Senhora do Belém. 
Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN CONDEFAHCTI 

ITATIBA 

Palacete Damásio 

 

Localização: R. Quintino Bocaiúva, 428 

Edificação de inspiração neoclássica, construída em 1896 por 
Manoel da Silveira Franco Damásio, importante cafeicultor e 
benemérito da cidade. serviu como residência de sua família. 
Atualmente ocupado por setores da Prefeitura do Município  

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br - - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

 

Palacete Ferraz Costa 

 

Localização: Rua Antônio Ferraz Costa, 
s/n 

Casarão do século XIX, onde, atualmente funciona a Secretaria 
de Cultura, Esportes e Turismo. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br 

- - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

Paróquia Santo Antônio do Abacaxi 

 

Localização: R. Santo Antônio, s/nº 

No ano de 1904, teve início a construção de uma capelinha, que 
por muitos anos era conhecida como "Capelinha do 
Geminiani"em homenagem ao Sr. Antônio Geminiani, imigrante 
italiano que era devoto de Santo Antônio e inaugurada em 1907.  
Em 1917, movida pela emoção que tomava conta do mundo 
inteiro com as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, 
e com os pedidos do Papa Bento XV pela "cruzada mundial de 
orações" pelo fim da 1ª Guerra Mundial, a colônia italiana, 
comandada pelo Sr. Geminiani mandou vir de Pádua a imagem 
de Santo Antônio. Chegando ao Brasil a imagem foi transportada 
de trem para Itatiba, chegando na estação da Estrada de Ferro 
Itatibense, onde hoje é a Av. Mal. Deodoro. Em 1927 ao lado da 
capelinha, à direita da entrada principal, foi erguida uma torre, 
onde foi instalado um sin. Em 1949 tem inicio a campanha para 
construir a nova Igreja de Santo Antônio, ficou pronta por volta de 
1953, mas somente em 1957 recebeu o Altar Mor doado pela 
família de Luiz Pedro Scavone, quando foi inaugurada, o 
construtor foi Nico Piovezana. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br  
http://www.itatiba.sp.gov.br/Pontos-Turisticos/paroquias-e-igrejas 

- - - 
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Praça da Bandeira e Coreto João Maggi 

 

 

Localização: Pça. da Bandeira , s/n 

Vinculada à Igreja Matriz, sua construção se deu no século 
passado, projetada por Antônio Ferraz Costa. Antes denominada 
como "Largo da Matriz", "Praça XV de Novembro" e "Praça João 
Pessoa", atualmente Praça da Bandeira.. Já foi palco de grandes 
acontecimentos como a antecipada libertação dos escravos no 
município, ocorrida nos dias 28 e 29 de abril de 1888, semanas 
antes da assinatura da Lei Áurea. Remodelada em 1914, o 
traçado original da praça seguia os parâmetros de uma praça 
colonial, bastante simétrico, o paisagismo seguia detalhes dos 
jardins do Palácio de Versailles, marcantes daquela época. O seu 
coreto denominado "Maestro João Baptista Maggi", com base em 
alvenaria, sua estrutura em ferro foi fabricada em São Paulo pela 
Fundição do Braz e seguia o estilo dos coretos do início do 
século XX. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.itatiba.sp.gov.br 

- - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

 

Prédio antigo da Companhia Paulista de 
Força e Luz 

 

Localização: R.Cel. Camilo Pires, 106 

Prédio cuja fachada é de tijolo à vista e janelas arredondadas, 
lembrando a forma de um castelo. É uma construção recente 
(final da primeira metade do século XX, 1940/1950), mas muito 
típica, por isso a preocupação em conservá-la. Ainda é utilizada 
pela CPFL. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br 

- - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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Quilombo Brotas 

 

 

Localização: 

 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
- - - 

 

Santa Casa de Misericórdia 

 

 

Localização: Av. da Saudade, 43 

Os mais abastados fazendeiros e comerciantes se reuniram por 
iniciativa do Tenente-Coronel Francisco Rodrigues Barbosa -
“Chico Peroba”- com a finalidade de se criar um hospital de 
caridade em Itatiba. Nasceu assim a Santa Casa de Misericórdia 
de Itatiba, fundada no dia 1 de janeiro de 1899. A Santa Casa de 
Itatiba foi instalada primitivamente num prédio alugado, situado 
na Rua da Ponte,42 e 43, atual R. Comendador Franco, 304, 
onde hoje se encontra a sede da Corporação Musical Santa 
Cecília. Somente a 20/06/1901 é que adquiriu os edifícios, com 
verba advinda de donativos dos fazendeiros locais. Mais tarde se 
idealizou a construção de um novo edifício para a Santa Casa, 
aproveitando tudo que fora adquirido para o velho hospital. Itatiba 
prosperou no primeiro quartel do século XX, e a demanda por 
serviços e instalações médicas mais adequadas crescia. Na velha  
Santa Casa, as instalações já não comportavam as 
necessidades, os leitos eram poucos, não havia sala de cirurgia 
decente. Em 4 de dezembro de 1919, o Dr. Pimenta lança a ideia 
de se edificar uma nova Santa Casa, que foi aprovada pela 
diretoria em 14 de dezembro. Somando recursos vindos de 
subscrição pública, de legados, de doações, da venda de 
propriedades da Santa Casa, da renda das quermesses 
organizadas pelo Diretor Monsenhor Juvenal Augusto de Toledo 
Köhly e de um óbolo retirado de sues próprios vencimentos, o Dr. 
Pimenta conseguiu o montante suficiente para dar início à 
edificação. Em 18 de dezembro de 1921 foi lançada a pedra 
fundamental do novo hospital, com a presença de grande parte 
da população. O terreno escolhido foi o localizado no início da Av. 
da Saudade, então totalmente despovoada, de propriedade de 
Luís Simioni. Nas comemorações do primeiro centenário da 
Independência do Brasil, foi inaugurado o novo prédio que passa 
abrigar a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Recentemente, 
sua fachada foi restaurada. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://www.portalitatiba.com.br  
http://www.santacasadeitatiba.org.br/Institucional 

- - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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Solar Alves Lanhoso 

 

Localização: R. Florêncio Pupo, 306 

A formação de Itatiba se deu de forma um tanto quanto pitoresca. 
Por volta de 1810, uma escolta comandada por Lourenço Leme 
perseguiu prisioneiros e após a contenda, de volta à Atibaia, 
tornou pública a fertilidade do solo da região de Itatiba que 
passou a receber os primeiros habitantes. Em 1814, foi 
construída a capela dedicada à Nossa Senhora do Belém e, em 
consequência do seu desenvolvimento, foi elevada à categoria de 
cidade, em 1876. O Solar Alves Lanhoso foi construído por Bento 
Lacerda Guimarães, o barão de Araras, em 1859. A sua técnica 
construtiva é em taipa de pilão e encontra-se implantado nos 
alinhamentos do lote de esquina. A edificação é térrea, com 
cobertura em telhas capa e canal e, nas elevações, janelas 
dispostas seguindo um ritmo constante. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do 
Processo: 24520/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 22 de 
03/07/1987 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 07/07/87, 
pg. 13. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

275, p. 71, 
18/07/1988. 

- 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 

 

Solar dos Godoy Moreira - Museu 
Municipal Padre Francisco de Paula 
Lima 

 

Localização: Praça da Bandeira, 122 

Edificação de 1875, foi restaurada para receber a sede do Museu 
Histórico Municipal Padre Francisco de Paula Lima. O Museu de 
Itatiba tem a sua sede num belíssimo exemplar da arquitetura 
brasileira do século XIX: o “Solar dos Godoys Moreiras”. 
Construído em 1875, o prédio passou por um restauro no ano de 
1996, justamente para abrigar o Museu. Mantém uma exposição 
permanente – “Caminhos do Passado”, que conta a história de 
Itatiba, e exposições. Também funciona muitas vezes, como 
centro cultural, absorvendo diversas exposições. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.cidadeecultura.com/museu-padre-francisco-de-paula-lima-itatiba/ 

- - 

Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 

18/12/2000 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Através da Lei n.º 
3.418, de 18 de 
dezembro de 2000 
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JAGUARIUNA 

Centro Histórico 

 

 

Igreja Santa Maria de Jaguary 

Localização: Pça. Dna. Umbelina Bueno 

Em 1894, o Cel. Amâncio Bueno encomenda a primeira planta da 

cidade em terras da Fazenda Florianópolis, de sua propriedade 

e manda erigir em 1889 uma capela, no estilo gótico-bizantino 
dedicada a Santa Maria, sua devoção e padroeira da cidade, 

construída em estilo gótico-bizantino, marco de fundação de 
Jaguariúna, ambas de autoria do engenheiro alemão Guilherme 

Giesbrecht. O engenheiro desenhou 39 quadras numeradas e 

com metragem definida, no ponto central, a igreja. Nos dias 12 e 
13 de janeiro de 1895 foi realizada a inauguração da Capela 
de Santa Maria do Jaguary, com a orquestra Roriz de 
Campinas, do compositor Santana Gomes, irmão de Carlos 
Gomes. Na área envoltória da Capela a locação de quinze ruas, 
11 casarões e três praças: a Dna. Umbelina Bueno, em torno da 
matriz, a Carlos Gomes e a Berlim. O traçado urbano mostra a 
importância que as praças tiveram como área pública. A planta 
da vila é bem singela. A disposição dos imóveis corresponde ao 
que normalmente se encontra nas cidades brasileiras até o final 
do século XIX e que tem origem na legislação aplicada por 
Portugal. A grande maioria das casas foi construída no 
alinhamento da rua, sem recuo da calçada; quintais e toda a vida 
privada ficavam para trás, preservados dos olhos públicos. Com 
apenas uma porta, duas janelas e frontões elaborados por 
capomastri, como eram chamados os responsáveis pelas 
fachadas das casas que para cá vieram com a imigração italiana, 
elas praticamente desapareceram da paisagem. A Igreja Matriz 
de Jaguariúna é ainda hoje a edificação mais visível de todo o 
núcleo original. Marco zero da cidade, sempre é bom usá-la como 
referência para um passeio pela cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
https://sites.google.com/site/paroquiasantamariajaguariuna1/psmj_h_mc 
https://www.estreladamogiana.com.br/site/publicacoes/696/fundador-de-jaguariuna-
tem-visao-de-empreendedor-e-solicita-a-planta-de-uma-vila/ 

- - - 

Lei Complementar nº 204 de janeiro de 2012 

Art. 3º. O Plano Diretor do Município de Jaguariúna tem como 

objetivos: (...) 
V. garantir a proteção, a preservação e a recuperação do meio 

ambiente natural e edificado, assim como do patrimônio cultural, 
histórico e arquitetônico; (...) 

Art. 14. Para a preservação, proteção e recuperação do meio 

ambiente deverão ser observadas as seguintes diretrizes: (...) 
II. proteger e valorizar regiões de valor ambiental, paisagístico, 

histórico e turístico; (...) 

Art. 16. As diretrizes referentes aos aspectos físico-territoriais 

compreendem: (...) 
VIII. atuar de maneira diferenciada no Centro Histórico, por meio 

de projetos específicos para esta área; (...) 

Art. 23. As políticas voltadas à inclusão social deverão pautar-se 

pelas seguintes diretrizes: 
XXIV. estabelecer uma política de preservação patrimonial 

visando o resgate e a manutenção das edificações e ambientes 
de interesse histórico-cultural; 

Art. 38. Lei municipal específica poderá autorizar o proprietário 

de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, 
ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir 
previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele 
decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário 
para fins de: (...) 

II. preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; (...) 

Capela da Fazenda Meia Lua 

 

Localização: Bairro Tanquinho 

Foi no Bairro Tanquinho onde tudo começou em 1875, é o bairro 
mais antigo de Jaguariúna. Há registros que neste local 
privilegiado pela localização geográfica, área com águas dos rios 
Camanducaia, Jaguari e Atibaia serviu de habitação para os 
índios Caiapós. Era também servido por estradas antigas que 
levavam aos Caminhos dos Goiazes, por onde passaram 
Bandeirantes e mais tarde tropeiros e boiadeiros. O Bairro 
Tanquinho, em 1932, foi palco de batalhas durante a Revolução 
Constitucionalista, pois ficava no caminho para Campinas onde 
as forças governistas, vindas de Minas Gerais, pretendiam 
chegar. 

Fonte: http://mmdcjaguariuna.blogspot.com.br/2014/09/aniversario-de-

jaguariuna.html 

- - - 
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Casarão Imperial 

 

Localização: R. Candido Bueno, 342 

Construído em 1897, o casarão pertenceu ao Capitão Ulysses 
Mazotti, um dos mais antigos moradores do então "Distrito de 
Jaguary". Nesta casa funcionou o primeiro cartório da cidade, 
cujo tabelião era o próprio Ulysses Mazotti. Foi na casa do 
Capitão, que também era um importante líder político, que foi 
realizada a primeira eleição no "Distrito de Jaguary" em 
01/03/1898. O casarão foi restaurado e ainda conserva muitas 
das suas características originais. Atualmente abriga a Biblioteca 
Pública Municipal Prefeito Adone Bonetti. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Casarão Poltronieri 

 

Localização: R. Cel. Amâncio Bueno, 192 

Datado de 1896, o prédio em estilo neoclássico ainda mantém 
suas características arquitetônicas. Conhecido também como 
prédio do Banespa. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Casarão Sayad 

 

Localização: R. Alfredo Engler esq. R. Cel. 

Amâncio Bueno 

Preservado pelos atuais proprietários, o casarão mantém suas 
estruturas e fachadas em estilo neoclássico do século XIX. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Casarão Vila Bueno 

 

Localização: R. Alfredo Engler, 184 

Casarão que pertenceu ao Coronel Amâncio Bueno, fundador de 
Jaguariúna, construído, provavelmente, nos anos 80 do século 
XIX. Hoje depois de uma rigorosa restauração, a casa em estilo 
neoclássico, com sua ampla fachada, transformou-se em 

pousada e restaurante. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia - - - 

 

Estação de Guedes 

 

Localização: Linha tronco Km 40, 401 

A estação de Guedes, inaugurada em 1897, foi fechada na época 
da retificação do traçado depois de Jaguariúna, em 1945 e ficou 
fora do traçado da linha nova. Apesar disso, o prédio existe até 
hoje, a estação velha de Guedes fica a aproximadamente 500 m 
da atual. Localiza-se dentro de propriedade particular. A estação 
e várias casas da vila ferroviária ainda estão lá. 
Descaracterizada, a velha estação está bem conservada, e onde 
era a plataforma fica hoje uma oficina. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.estacoesferroviarias.com.br 

- - - 

Estação Ferroviária de Jaguariúna 

 

 

Localização: R. Amazonas e Holanda 

A Estação Ferroviária de Jaguariúna foi a última parada do 
primeiro trecho da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, 
inaugurado em 1875 sob a denominação Viação Férrea 
Campinas-Jaguariúna e posteriormente estendido, no mesmo 
ano, por um ramal até Amparo. No curso histórico desta ferrovia, 
a Estação de Jaguariúna teve papel fundamental no escoamento 
da produção agrícola proveniente das ricas terras de Amparo e 
região, marcando fortemente a dinâmica do conhecido ramal. O 
atual prédio da estação foi inaugurado em 1945 e suas 
características arquitetônicas neocoloniais agregam ao edifício 
maior significado entre as demais estações da linha. Atualmente, 
é considerado um importante ponto turístico do município que 
oferece visitas ao Museu Ferroviário e passeios de trem entre 
esta estação e a de Anhumas, passando pelas demais estações 
da VFCJ: Carlos Gomes, Desembargador Furtado, Tanquinho e 
Pedro Américo. Deste modo, os elementos antigos do conjunto 
continuam preservados, com aproveitamento do local para novas 
atividades. Dentro do Complexo encontram-se a antiga estação 
da Estrada de Ferro Mogiana de 1947; a Maria Fumaça, 
composição do início do século XX; e o Centro de Informações ao 
Turista - CIT. 

Fonte: Processo de Tombamento Condephaat 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

Número do 
Processo: 31660/94 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 66 de 
21/06/2016 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, Seção I, 
22/06/22016, pgs. 40 e 
41. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

447, p.134. 

- - 
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Fazenda da Barra 

 

 

Localização: R.Francisco Dal'Bó, s/n 

Datada de meados do século XIX, localiza-se às margens dos 
rios Camanducaia e Pirapitingüi. Após o término da escravatura, 
no final do século XIX, a Fazenda recebeu grande leva de 
imigrantes, tornando-se próspera, com abundantes colheitas de 
cereais e café. Foi reduto de artistas, intelectuais e da elite 
paulistana com participação na Semana de Arte Moderna de 
1922. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Fazenda Santa Úrsula 

 

Foi uma sesmaria doada à Antônio Correia Barbosa, por ter 
fundado Piracicaba. Construção de 1875, no mesmo ano da 
inauguração da Estrada de Ferro Mogiana, quando Jaguariúna 
ainda se chamava Vila Bueno. Fazenda Jaguari, atualmente 
chamada de Santa Úrsula, é a única propriedade em Jaguariúna, 
que se mantém com a mesma família desde sua fundação, há 
mais de 200 anos. A fazenda pertenceu a Antônio Correia 
Barbosa e Úrsula Franco de Andrade, que teve como herdeira a 
neta Luiza que casou-se com João de Ataliba Nogueira, o Barão 
de Ataliba Nogueira. Nessa época, era uma fazenda de produção 
de café e devia ter em torno de mil alqueires. Ela tinha um 
movimento grande de empregados e por ser difícil de se chegar, 
no começo de charrete e de trole, as visitas eram longas e a 
fazenda tinha um bondinho puxado por um burro para transporte 
de pessoas e de mercadorias. Antes da chegada do café, no ano 
de 1847, a fazenda chegou produzir seis mil arrobas de açúcar 

por ano.  

- - - 
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Localização: R. Edgar Dias, s/n 

Com o declínio dos engenhos passou a ser grande produtora de 
café e mais tarde, investiu em outras culturas. O Barão de Ataliba 
Nogueira se dedicou a fazenda e a Companhia Mogiana, que 
chamava de minha filha caçula. Ele foi um dos fundadores e 
presidente da Mogiana, por mais de 20 anos. Na Febre 
Espanhola, hospedou muita gente que trabalhava na Mogiana, 
para evitar o contagio, a doença assolou Campinas. Depois com 
a crise do café, a fazenda passou a ter várias culturas. Era uma 
fazenda que mostrava a força da mulher. Úrsula era a filha caçula 
do Barão. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
https://www.estreladamogiana.com.br/site/publicacoes/596/as-historias-da-fazenda-
santa-ursula-e-a-riqueza-do-cafe-na-jaguariuna-antiga-/ 

 

  

 

Fazenda Serrinha ex Florianópolis 

 

 

 

Localização: Rod. João Beira - Saída para 

Pedreira 

A Fazenda Serrinha é um desmembramento da Fazenda 
Florianópolis de propriedade do Coronel Amâncio Bueno, 
fundador da cidade, que a transformou em uma colônia que 
abrigou imigrantes italianos e portugueses. Na propriedade, 
houve diversas formas de cultivo ainda com o trabalho de 
escravos e, posteriormente, dos imigrantes, predominando o 
plantio de cereais e café. Em 1914, com o falecimento do Cel. 
Amâncio Bueno, coube parte de seus bens aos inúmeros 
herdeiros, posteriormente a fazenda foi arrematada em um leilão 
e passou a chamar-se Serrinha. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.portaldarmc.com.br/noticias-da-regiao/2015/08/fazenda-florianopolis-e-
doada-para-a-prefeitura-de-jaguariuna/ 

Número do 
Processo:  
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 
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Ponte Pedro Abrucêz 

 

 

Localização: Av. Marginal, s/n 

Ponte ferroviária da antiga Cia. Mogiana, também conhecida 
como Ponte do Jatobazeiro, foi inaugurada em agosto de 1875 
com a presença do Imperador D. Pedro II e da Princesa Isabel, 
que, na ocasião, hospedaram-se na Fazenda Jaguari, hoje Santa 
Úrsula, de propriedade do Barão de Ataliba Nogueira. Atualmente 
dá acesso aos bairros de Jaguariúna localizados na margem 
esquerda do Rio Jaguari. A ponte, restaurada e feita com trilhos 
da ferrovia, está ao lado do Parque Ecológico do Jatobazeiro. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.jaguariunaonline.com.br/pontos-turisticos/4,ponte-pedro-abrucez-cia-
mogiana-1875.html 

- - - 

 

Secretaria de Educação 

 

Localização: Av. Marginal , 420 

O prédio, que hoje abriga a Secretaria Municipal de Educação, 
pertenceu à Cia. Mogiana de Estradas de Ferro. São duas casas. 
Uma, edificada há mais de 135 anos, construída em alvenaria de 
pedra; e a outra, com idade aproximada de 115 anos, edificada 
com tijolo à vista. Ambas constituem um marco na história 
ferroviária do município. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia - - - 
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Antigo Cemitério de Escravos 

 
 
 

Localização: Fazenda Santa Cruz 

Cemitério idealizado pelos antigos proprietários da Fazenda 
Santa Cruz, que consiste em um espaço de aproximadamente 
2000 m² onde foram enterrados os escravos, em período anterior 
a 1888, tendo em vista que estes não podiam ser enterrados no 
cemitério da cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Lei Complementar nº 042 de 21 de dezembro de 2015 

Art. 8. O Plano Diretor Sustentável tem como diretrizes gerais 

promover: (...) 
§ 1º. as diretrizes relativas ao Patrimônio Cultural são:  
I. Preservar os sítios, conjuntos urbanos, edifícios e objetos de 

interesse cultural, por razões paleobotânicas, arqueológicas, 
históricas, artísticas, simbólicas, paisagísticas e turísticas: 
II. Controlar o adensamento e a renovação urbana que 

prejudiquem o patrimônio construído; 
III. Inventariar, registrar, tombar e vigiar os bens culturais de 

interesse para preservação. 

Art. 13. Para efeito desta Lei são considerados componentes do 

patrimônio ambiental todos os recursos naturais e culturais, 
conforme apresentados no Capítulo sobre Áreas de Especial 
Interesse Paleobotânico, Ambiental, Pré-Histórico, Histórico, 
Cultural,  Turístico e Ambiental. 

Art. 14. Para sua integração com presente Lei, conforme o artigo 

anterior deve-se atender as seguintes diretrizes e objetivos: (...) 
III. Conservar e promover o valor pré-histórico e histórico dos 

imóveis, conjuntos arquitetônicos, paleobotânicos e arqueológicos, 
conforme indicados no Anexo I (Mapa PDM-01) e o Anexo III; (...) 

Art. 20. As Áreas de Especial Interesse, de acordo com as suas 

características, devem ser classificadas como: (...) 
III. Área de Especial Interesse Paleobotânico, Pré-Histórico e 

Histórico (AEIH), constituindo-se pelo conjunto municipal com 
interesse de tratamento especial, por ser ponto de referência da 
paisagem enquanto testemunho da história local e regional. Sobre 
estas áreas incidem os instrumentos "direto à preempção", 
"transferência do potencial construtivo" e "operações urbanas 
consorciadas". (...) 

Art. 21. Ficam estabelecidas como Áreas de Especial Interesse as 

áreas definidas a seguir: (...) 
III. Áreas de Especial Interesse Paleobotânico, Arqueológico, Pré-

Histórico e Histórico (AEIH) - são os espaços de sítios 
arqueológicos, paleobotânico (antiga mina de carvão) e edificações 
urbanas e rurais, conforme indicado Anexo I (Mapa PDM-01) e 
Anexo III (Arquivo de Fotos 01). Nos prédios considerados como 
tal, quaisquer propostas de uso não residencial, pintura, afixação 
de toldos, painéis e similares, reforma, demolição e ampliação 
devem ser submetidas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
e ao CONDEPHAT Monte Mor ou na ausência deste, à Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, não incidindo, 
na tramitação dos documentos na Prefeitura, nenhum custo aos 
proprietários. (...) 

E. E. Cel. Domingos Ferreira 

 

Localização: R. Dr. Carlos de Campos, 24 

Construída em 1913, o edifício que mantém as características 
espaciais de simetria e ornamentação do projeto de Hercules 
Becari é marcado por unidades singelas e pequenas. Na planta 
com 4 salas e salas de professor, o acesso às salas é apenas 
pelo exterior do edifício. É uma das integrantes de conjunto de 
126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de São 
Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham significados cultural, 
histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter 
inovador e modelar das políticas públicas educacionais que, 
durante a Primeira República, reconheceram como inerente ao 
papel do Estado a promoção do ensino básico. Destaca-se a 
qualidade do conjunto caracterizado pela técnica construtiva 
simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e por uma 
linguagem estilística que simplificou os atributos da tradição 
clássica acadêmica. A organização espacial era concebida 
incorporando preceitos e recomendações de higiene, insolação e 
ventilação previstas na cultura arquitetônica que vinha se 
firmando desde o século XIX.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do 
Processo: 24929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10, 
pgs. 112 a 114 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 

- 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
03/02/2003 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Paróquia N.Sra. do Patrocínio 

 

Localização: R. Cap. Aguirre, 65 

Criada em 16 de Agosto de 1832, foi desmembrada da Paróquia 
Nossa Senhora da Candelária, de Indaiatuba, sendo 
canonicamente instituída em 16 de Agosto de 1835, pelo Bispo 
de São Paulo, D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade (1827-
1847). A origem da nossa igreja remonta a 1820, quando 
algumas famílias doaram terras para a construção e sustentação 
de uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Patrocínio. 

Fonte: http://arquidiocesecampinas.com/location/paroquia-nossa-senhora-do-
patrocinio/ 

- - - 

Mina de Carvão 

 
 
 

Localização: Sítio Volpe 

Localizada no Sítio Volpe, antigo Sítio da Mina, a mina 
produziu carvão nos períodos da primeira e da segunda 
guerras mundiais, em atendimento às pequenas industrias da 
região. Recentemente, a mina passou a ser objeto de estudos 
científicos, por parte de paleobotânicos. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN COMDEPHAPMO 

MORUNGABA 

Capela Santo Antônio 

 

Localização: R. Felício Brognara, 29 

Construída em 1932 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/uv... https://www.tripmondo.com/brazil/sao-
paulo/morungaba/morungaba/#images-40 

- - - 

Lei nº 1.159, de 06 de novembro de 2006 

Art. 13. O Poder Executivo dará prioridade ao desenvolvimento 

de atividades de apoio ao turismo, de acordo com as seguintes 
diretrizes: (...) 
II. investir na manutenção do patrimônio histórico do município, a 

ser classificado, incentivando os proprietários à preservação, 
inclusive com incentivos fiscais; 
VII. implantação de linhas de transporte coletivo para percurso 

dos itinerários turísticos; incentivo à construção de locais de 
hospedagem e de programas de recuperação de imóveis de 
interesse histórico, artístico e cultural; 

Art. 28. O Poder Executivo promoverá o desenvolvimento de 

programas de acesso à cultura dentro das escolas municipais e 
das manifestações culturais das comunidades no seu próprio 
bairro, descentralizando a ação cultural do município de acordo 
com as seguintes diretrizes: (...) 
V. promover o tombamento de imóveis de interesse histórico 

arquitetônico, arqueológico, paisagístico e cultural, conforme as 
seguintes diretrizes: 
a) criar um programa de incentivo à manutenção de fachadas dos 

edifícios de interesse histórico; 
b) promover a preservação das fachadas dos edifícios com mais 

de 80 anos de construção no centro histórico, sem que seja 
necessário tombamento específico; 
c) dar incentivos fiscais aos proprietários de bens imóveis 

tombados que estejam preservando seus imóveis; 
d) estimular usos adequados tanto pelo Poder Público como por 

particulares dos imóveis de interesse histórico; 
e) desenvolver uma política de incentivo à preservação do 

patrimônio histórico como apoio à atividade de turismo; 
f) dar incentivos fiscais aos proprietários que fizerem a 

manutenção do patrimônio histórico; (...) 

Art. 30. São objetivos da política municipal de preservação do 

patrimônio cultural: 
I. tornar reconhecido pelas cidadãs e cidadãos, e apropriado pela 

cidade, o valor cultural do patrimônio; 
II. garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis 

com a edificação; 
III. desenvolver o potencial turístico de Morungaba, de forma 
sustentável, com base em seu patrimônio cultural e natural; 
IV. estabelecer e consolidar a gestão participativa do patrimônio 

cultural. 

Art. 31. Para alcançar os objetivos de promoção do Patrimônio 

Cultural, a que se refere o artigo anterior, deverá ser elaborado 
Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de Morungaba, que 
conterá: 

Igreja Matriz N. Sra. da Conceição 

 

Localização: Pça. João Pessoa, 24 

A matriz de Nossa Senhora da Conceição, tem fachada colonial 
brasileira e campanário ao estilo italiano, características que se 
unem para ilustrar a origem da comunidade morungabense. Duas 
imagens da Padroeira, ambas de raro valor: uma colonial em 
madeira e outra vinda de Portugal no século XIX, talhada em 
madeira policromada. Sua construção data do século XIX. Em 
1957 sofreu uma grande reforma, que modificou as suas laterais. 
Na primeira metade dos anos 90, foi novamente reformado. 
Ganhou vitrais e o campanário com processo eletrônico. Seu 
interior foi adaptado pelo arquiteto e artista Claudio Pastro, 
tornando-a singularmente singela e bonita.  

Fonte: https://www.ferias.tur.br/cidade/9388/morungaba-sp.htm 
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/circuito-verao-das-
frutas/noticia/2016/02/circuito-das-frutas-tem-roteiro-de-igrejas-e-marcos-religiosos-
historicos.html 

- - - 
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Sobrado Amalfi 

 

Localização: Pça. João Pessoa, 155 

Construído para ser residência do Senhor José Amalfi e sua 
esposa Dona Carolina em 1908, exemplo típico da função das 
grandes edificações da época, onde a moradia da família ficava 
na área superior e o comércio, na inferior. Neste imóvel 
funcionou por muitos anos a única farmácia da cidade. A 
administração municipal adquiriu o imóvel em 1993, restaurou-o 
em suas características originais e reformou-o para abrigar o 
Espaço Cultural Sobrado Amalfi, inaugurado em 20 de agosto de 
1996. Nele está instalada a Biblioteca Pública Municipal, com 
aproximadamente 18.449 volumes, uma sala de vídeo e sala de 
exposições. Está situado numa esquina da praça central da 
cidade, e é um elemento que valoriza sobremaneira a feição do 
cartão-postal do município 

Fonte: http://www.cidadeecultura.com/sobrado-amalfi-morungaba/ 

- - - 

I. as diretrizes para preservação e proteção do patrimônio; 
II. o inventário de bens culturais materiais e imateriais; 
III. a definição dos imóveis de interesse do patrimônio, para fins 

de preservação, e a definição dos instrumentos aplicáveis; 
IV.as formas de gestão do patrimônio cultural, inclusive: 

a. os mecanismos e os instrumentos para a preservação do 
patrimônio; 

b. as compensações, incentivos e estímulos à preservação; 
c. os mecanismos de captação de recursos para a política de 

preservação e conservação. 
d) criação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico, Paisagístico de Morungaba 
(COMDEPHAPMO). 

Art. 37. O Poder Executivo promoverá a ordenação do 

parcelamento, uso e ocupação do solo de acordo com as 
seguintes diretrizes básicas: (...) 
VIII. proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico; (...) 

Art. 53. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do 

desenvolvimento urbano, serão adotados, dentre outros, os 
seguintes instrumentos de política urbana: (...) 
II. instrumentos jurídicos e urbanísticos: (...) 

m) Tombamento; (...) 

Art. 69. As Operações Urbanas Consorciadas têm, como 

finalidades: (...) 

VI. valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, 

arquitetônico, cultural e paisagístico; (...) 

 

 
  

http://www.bemvin.org/srie-6-ano.html
http://www.bemvin.org/srie-6-ano.html
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NOVA ODESSA 

Estação Ferroviária de Nova Odessa 

 
Localização: R. Primeiro de Janeiro, 15 

Antiga Estação Pombal, foi inaugurada como um posto 
telegráfico, por volta de 1902; Em 01/08/1907, o posto, que 
desde 1906, já tinha plataforma. armazéns e casa de 
empregado, foi transformado em estação, com o nome de Nova 
Odessa. O novo nome proveio de uma colônia de letos que 
nasceu por iniciativa do Secretário de Agricultura do Estado na 
época, Carlos de Arruda Botelho. Próximo a ela, perto do poço, 
foi construído um forno ao ar livre para que os colonos pudessem 
assar pão. O edifício atual da estação foi construído em 1929. 
Em 1958, o distrito tornou-se município, separando-se de 
Americana. Em 2012, a estação foi restaurada, depois de anos 
abandonada. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/n/novaodessa.htm em 28/02/2018 

- - - 

Lei Complementar nº 10, de 06 de outubro de 2006 

 
Nada Consta 

Primeira Igreja Batista de Fazenda Velha 

 

Localização: Est. Rodolpho Kivitz, km 05 

A Primeira Igreja Batista em Nova Odessa foi organizada no dia 
26 de dezembro de 1906 no bairro denominado “Fazenda Velha”, 
com 50 membros, vindos do estado de Santa Catarina aonde 
chegaram em 1889. Aqui vieram na busca de melhores 
condições de trabalho oferecidas pelo governo do Estado de São 
Paulo. Por terem vindo da Letônia, enfrentaram dificuldades para 
se adaptarem à nova qualidade de vida entre as quais se 
destaca a barreira da língua. Com o crescimento numérico da 
Igreja, foi decidida a construção de um templo para seus cultos 
inaugurado em 1918 e utilizado até os dias atuais. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.batistafazendavelha.com.br  

- - - 
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PAULÍNIA 

Igreja São Bento 

 

Localização: Av. José Paulino c/ R. Oscar 

Seixas de Queiroz 

Paulínia teve sua origem em terras da Fazenda São Bento, 
pertencente ao Com. Francisco de Paula Camargo, onde no ano 
de 1903 foi inaugurada a capela em honra ao mesmo santo. Ao 
redor dessa capela, ainda hoje existente e que marca o centro da 
cidade, começava a desenvolver-se um vilarejo, também 
conhecido como "São Bento". É a mais antiga construção da 
cidade, datada de 1903. Marco histórico para o município, a 

igreja é dedicada a São Bento, considerado o santo protetor 
contra picada de cobras e animais peçonhentos, o que na 
época de sua construção, eram muito comuns na região. 
Após 3 anos de obras foi reinaugurada em 2016 após 
restauro e ampliação. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://pauliniaonline.blogspot.com/2015/01/igreja-sao-bento.html  

- - - 

Lei nº 2.852 de 22 de dezembro de 2006 

Nada Consta 

 

Lei nº 2822, de 17 de agosto de 2006 

Art. 1º. Fica criado, junto à Secretaria Municipal de Cultura, o 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Ambiental, Cultural e Turístico do Município de Paulínia - 
COMPHACT, que tem por objetivo proteger e preservar o 
patrimônio histórico, cultural, ambiental e turístico do Município 
de Paulínia. 
 

Lei nº 2837, de 18 de dezembro de 2006 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Paulínia, 

o Fundo Municipal da Cultura - FMC e a Renúncia Fiscal, 
com a finalidade de fomentar e canalizar recursos de modo 
a: 
I. contribuir para facilitar a todos, os meios para o livre 

acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos 
culturais; 
II. priorizar a produção e o consumo de bens culturais e 

artísticos originários do Município, valorizando recursos 
humanos e conteúdos locais; 
III. preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio 

histórico e cultural do Município; 
IV. estimular a produção e difusão de bens culturais de 

valor universal, formadores e informadores de 
conhecimento, cultura e memória; (...) 

Art. 10. Os recursos do Fundo Municipal da Cultura - FMC e da 

Renúncia Fiscal para o fomento à Cultura, sob a forma de 
Mecenato Subsidiado, serão destinados aos projetos nas 
seguintes áreas de atuação: (...) 
VI. patrimônio histórico, artístico e cultural; (...) 

Antigo Museu Municipal 

 

Localização: Av. José Paulino c/ R. Oscar 

Seixas de Queiroz 

Construído em 1913, o edifício do ex museu municipal foi uma 
das primeiras residências do núcleo urbano que deu origem à 
cidade de Paulínia. 

Fonte: www.jeantosetto.com/2007/06/projeto-e-construo-aspectos-histricos.html 

- - - 
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Bairro Entre Montes 

 

Capela Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição 

 

 

Imóveis Remanescentes 

Localização: Acesso pela Estrada 

Municipal Basílio Vieira de Godoy 

Começou ainda no século 19, por volta de 1856, como uma 
fazenda típica do interior paulista, com moinho, senzalas, olarias, 
e cerca de duas dezenas de escravos. Com a morte do 
proprietário da fazenda, a área foi dividida em duas, surgindo a 
Fazenda Bela Vista e a Fazenda Entre Montes. O bairro de Entre 
Montes surgiu aproximadamente em 1870, quando Pedro 
Thomas da Cunha vendeu as duas fazendas para Antônio Ribeiro 
de Carvalho e também vários terrenos da região para novos 
moradores e comerciantes, surgindo assim o arruamento inicial 
que permitiria o desenvolvimento local. Entre Montes pertencia ao 
município de Amparo, Pedreira só surgiria como município em 
1896. Entre Montes, com a produção cafeeira, logo se tornou 
próspero, e a grande produção local de café foi um impulsionador 
para a criação da Estação Ferroviária de Pedreira em 1875, que 
facilitou o escoamento do café e acelerou ainda mais o 
desenvolvimento de Entre Montes que tinha dimensões e 
movimentação financeira e pessoal de um grande município. No 
início da década de 1920, Entre Montes tinha tudo que uma 
cidade precisava: Igreja, escola, comércio, cassino, time de 
futebol, farmácia, telefone, hospedaria e até um destacamento 
militar. Entretanto, foi no final desta mesma década que 
começaria a minguar, até a cidade desaparecer por completo e 
tornar-se uma cidade fantasma em meados dos anos 40. Das 
construções de época restam apenas quatro. A Capela Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição, que parecia irrecuperável foi 
restaurada. Das casas da época, restam apenas três, sendo que 
duas estão preservadas e uma está em ruínas.  
A Capela de N. Sra. da Imaculada Conceição construída entre os 
séculos XVIII e XIX, possui altar mor esculpido em madeira com 
imagem da padroeira proveniente da França e outras imagens 
vindas de Portugal; possui também sinos da época do Império e 
graças aos seus moradores, mantêm as principais atividades 
religiosas, como os festejos da padroeira, Nossa Senhora 
Imaculada Conceição. 
Fonte: http://www.pedreira.sp.gov.br, http://www.saopauloantiga.com.br/entre-
montes-a-cidade-que-desapareceu/ 

- - - 

Lei nº. 2.792, 25 de março de 2008  
Nada Consta 

 

 

 

 

 

http://promemoriadepedreirasp.blogspot.com/2010/12/capela-nossa-senhora-da-imaculada.html
http://promemoriadepedreirasp.blogspot.com/2010/12/capela-nossa-senhora-da-imaculada.html
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Capela Bom Jesus 

 

Localização: R.Bom Jesus, s/n 

Construída em 1896 em estilo colonial, a capela está localizada 
na área histórica dos primórdios da fundação da cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

Casa do Cel. João Pedro de Godoy 
Moreira 

 

Localização: Pça Cel. João Pedro, 141 

A residência foi construída pelo Cel. João Pedro, fundador de 
Pedreira. O imóvel foi construído durante o século XIX, em estilo 
neoclássico, apresentando uma tipologia arquitetônica única, 
destacando-se entre as demais. É um dos últimos remanescentes 
da fase inicial do desenvolvimento urbano de Pedreira. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
23/10/2002 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Casa do Padre Alexandrino 

 

Localização: Pça. Cel João Pedro, 141 

A casa foi construída pelo primeiro padre de Pedreira, 
Alexandrino Felicíssimo do Rego Barros. A construção apresenta 
uma tipologia arquitetônica que se destaca entre as demais, 
representando a fase inicial urbana da cidade. Ainda possui no 
teto de uma das salas, uma pintura feita em dezembro de 1894, 
por Pedro Gallinaro, representando a Anunciação de Nossa 
Senhora, e na entrada da casa o artista também pintou paisagens 
que representam à cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Companhia de Energia Elétrica Jaguari 

 

 

Usina Hidrelétrica Macaco Branco 

Localização: Acesso pela Estrada de 

Ingatuba 

A Empresa Hidrelétrica Jaguari foi uma iniciativa de Silvio de 
Aguiar Maya e sua família, que em 1912 inauguram a usina 
hidrelétrica de Macaco Branco, no rio Jaguari, próxima à cidade 
paulista de Pedreira. Os Maya possuíam vários empreendimentos 
no município de Pedreira, como olarias e a Tecelagem Santa 
Sofia. A energia gerada no Macaco Branco era distribuída para 
Pedreira e para o povoado de Jaguari, então pertencente ao 
município de Mogi Mirim e emancipado em 1953 com o nome de 
Jaguariúna. A Empresa Hidrelétrica Jaguari permaneceu como 
uma empresa familiar até 1979, quando foi vendida à Companhia 
Paulista de Energia Elétrica, um tradicional conglomerado de 
empresas de eletricidade formado em 1912 sob a liderança do 
coronel Vicente Dias Jr., concessionário no município de São 
José do Rio Pardo. A Companhia Paulista de Energia Elétrica 
(CPEE) e suas afiliadas no interior de São Paulo continuaram nas 
mãos de famílias brasileiras pela maior parte do século 20, até 
que em 1999 foram compradas pelo grupo estadunidense CMS 
Energy Brasil. Em 2007, a CPFL comprou da CMS Energy Brasil 
o conjunto de empresas pertencentes à antiga CPEE, que 
passaram a integrar a holding CPFL Energia. A operação da 

antiga Empresa Hidrelétrica Jaguari, que atendia os municípios 
de Jaguariúna e Pedreira, tornou-se a CPFL Jaguari. 

Fonte: http://memoriaviva.cpfl.com.br/nossas-origens/s%C3%A3o-paulo/empresa-
hidrel%C3%A9trica-jaguari.aspx?view=  
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

 

E. E. Coronel João Pedro de Godoy 

 

Localização: R. 15 de Novembro, 952 

Construído no de 1906 de autoria não identificada. Em fins de 
maio de 1908 sob a direção de Aprígio de Almeida Gonzaga o 
número de matrículas era de 187 alunos de ambos os sexos, com 
frequência de 174, em 1910 foi transformada em grupo escolar. 
Exemplar de uma das tipologias de edificação escolar 
implantadas durante a Primeira República pelo Governo do 
Estado de São Paulo, como parte da política pública de amplos 
investimentos feitos para promover a educação básica da 
população, ministrada fundamentalmente nos Grupos Escolares, 
e a formação adequada de professores, nas Escolas Normais. As 
construções resultaram de projetos e obras realizadas pelo DOP. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT, arq. Silvia Wolff 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  

Número do 
Processo: 24.929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10, 
pgs. 112 a 114 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 

- - 
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Estação Ferroviária de Pedreira 

 

Localização: Pça. Cel. João Pedro, 1 

Prédio histórico dos primórdios de Pedreira, a antiga estação de 
trem foi inaugurada em 15 de novembro de 1875. Construída no 
km 11 do ramal e terras do Capitão José Pedro de Godoy 
Moreira, que as cedeu gratuitamente em terras da Fazenda 
Grande, vizinha da fazenda Santa Ana. Desta estação deveria 
sair o ramal de Areia Branca, que seguiria para Amparo, isto em 
1891. O ramal nunca foi construído. A cidade, mesmo, surgiu 
anos depois, já nos anos 1880. O município veio logo depois, em 
1896. Em meados de 1916 a Mogiana anuncia a "reconstrução" 
da estação local. Dois anos mais tarde a empresa pede a 
'reconsideração" do seu projeto de modificação da estação. 
Funcionam no local, atualmente, a Secretaria Municipal de 
Turismo, o Posto de Informações Turísticas, a Feira de Arte e 

Artesanato de Pedreira e a Guarda Municipal. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/p/pedreira.htm em 01/03/2018 

- - - 

 

Igreja Matriz de Santana 

 

Localização: R. Siqueira Campos, 177 

Construída entre os séculos XIX e XX em estilo gótico, com duas 
torres que ostentam nos aspectos vértices, cruzes iluminadas e 
relógio histórico. Possui na fachada, vitrais que retratam 
passagens bíblicas e a Capela do Santíssimo foi pintada com 
afrescos pelos artistas plásticos da cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
https://visitepedreira.com.br/historia-da-cidade em 01/03/2018 

- - - 
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Museu Histórico e da Porcelana 

 

Localização: Praça Cel. João Pedro, 102  

O sobrado onde atualmente se encontra instalado o Museu 
Histórico e da Porcelana de Pedreira, foi construído durante a 
segunda metade do século XIX e em tempos passados era 
conhecido como o "Sobrado do Dr. Silva Pinto". Inicialmente foi 
residência do casal Manoel Joaquim da Silva Pinto e de 
Guilhermina Barreto da Silva Pinto. Como ela era confeiteira, 
realizaram-se muitos bailes e festas de casamentos nesse local. 
Seu filho, o farmacêutico José da Silva Pinto estabeleceu-se com 
a Farmácia São José à Rua XV de Novembro e o outro filho do 
casal, Adolpho da Silva Pinto, foi Prefeito nomeado entre 1912 a 
1917. Posteriormente foi residência do fazendeiro Clodomiro 
Franco de Andrade. Serviu também de sede para várias 
organizações, como Banco Segurança, Banco Popular e Agrícola 
de São Paulo, APAE, INSS e Fórum, além de ter sido residência 
do ex-prefeito Humberto Piva e já ter abrigado as unidades 
museológicas do município entre 1995 a 1998 e ter retornado ao 
sobrado a partir de 2003, expondo ao público a história de 
Pedreira, com fotografias, documentos, mobílias, peças da 
imigração italiana, ferrovia, comércio, educação, saúde, religião, 
esportes, comunicação, astronomia e industrialização, com 
destaque para as peças de porcelanas e a minifábrica instalada 
no piso superior com as matérias-primas usadas no processo de 
fabricação da porcelana. 

Fonte: http://promemoriadepedreirasp.blogspot.com.br/ em 01/03/2018 

- - - 

 

Prefeitura Municipal de Pedreira 

 

Localização: Pça. Eptácio Pessoa, 3 

O local foi construído em 1834 e nele residiram inicialmente o pai 
do fundador de Pedreira, Cel. João Pedro de Godoy Moreira e 
esposa. Nesta casa, nasce o fundador de Pedreira, mesmo nome 
do pai, em 22 de dezembro de 1836. Quando da elevação de 
Pedreira a município, o prédio passa a ser habitado pelo seu 1º 
Intendente Emiliano Pires de Ávila, também grande produtor de 
café, gerando muita riqueza para a cidade. No prédio também 
funcionou, por muitos anos, a Câmara Municipal. 

Fonte: https://www.pedreira.net.br/pontos-turisticos 

- - - 
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Biblioteca Pública Municipal Maria 
Aparecida de Almeida Nogueira 

 

Localização: R. João Lino, 362 

Atualmente, ocupando o prédio do antigo Paço Municipal. Esse 
terreno foi adquirido pela municipalidade, em 1916, comprando 
da Paróquia Santa Bárbara,. O prédio, primeiramente como 
Prefeitura, foi inaugurado oficialmente em 31 de agosto de 1940, 
embora já estivesse há quase um ano atendendo aos munícipes. 
Com a transferência da Prefeitura, o local passou por reformas e 
foi reinaugurado como Biblioteca Pública, em 8 de maio de 1981. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  
http://cronicas-cronicas.blogspot.com/2012/10/razao-no-14-biblioteca-municipal.html 

- - - 

Lei Complementar nº 265 de 14 de dezembro de 2017 
Nada consta 

Cemitério dos Americanos 

 

 

Também conhecido como Cemitério do Campo por estar 
localizado no bairro de mesmo nome, está intimamente ligado à 
história da imigração norte-americana para Santa Bárbara 
d’Oeste, ocorrida a partir do início da Guerra da Secessão, no 
século XIX. Sua existência decorre de conflitos religiosos 
ocorridos na época. O cemitério local pertencia à Igreja Católica, 
que não admitia o sepultamento de não católicos. O primeiro 
sepultamento, em 1867, foi da esposa de um dos primeiros 
imigrantes a se estabelecer no Município, o Coronel Thompson 
Oliver. Seguindo um velho costume do Sul dos Estados Unidos, o 
coronel sepultou a esposa e, posteriormente suas filhas, em 
terras de sua propriedade. Com o passar dos anos, ele destinou 
um hectare de sua terra para que as famílias americanas 
pudessem sepultar dos pioneiros norte-americanos mantiveram a 
tradição do sepultamento no Cemitério do Campo, o que continua 
ocorrendo até os dias atuais. Santa Barbara d'Oeste foi o local 
onde em 1871, os Batistas vindos dos Estados Unidos 
organizaram a Primeira Igreja Batista do Brasil. Anos mais tarde, 
em 1879, outro grupo de americanos fundaram a segunda Igreja 
Batista em solo brasileiro também em Santa Bárbara d'Oeste, no 
Bairro da Estação, onde atualmente se localiza a cidade de 
Americana. A Fraternidade de Descendência Americana é 
responsável pela manutenção e controle do local, que é 
provavelmente o único cemitério a ser palco de uma festa, 
realizada anualmente pelos descendentes para confraternização 
e manutenção das tradições. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://igrejabatistacentraldokobrasol.blogspot.com.br 

- - - 
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Localização: Estr. dos Confederados 

 

   

 

E. E. José Gabriel de Oliveira 

 

Localização: Av. de Cillo, 67 

Instalada em 1905, com projeto de José Van Humbeeck o edifício 
de um só pavimento destaca-se pela existência de um pátio 
interno e pela simetria das plantas das alas reservadas para as 
seções masculina e a feminina. Durante a primeira década do 
século XX, o projeto foi reelaborado e adaptado, de acordo com 
as necessidades específicas. É uma das integrantes de conjunto 
de 126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de 
São Paulo entre 1890 e 1930 que compartilham significados 
cultural, histórico e arquitetônico. Quanto às políticas de 
construção de obras públicas, são representativas pela 
estruturação racional de se instalar edificações adequadas ao 
programa pedagógico por todo o interior e capital do Estado. 
Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado pela técnica 
construtiva simples, consolidando o uso de alvenaria de tijolos e 
por uma linguagem estilística que simplificou os atributos da 
tradição clássica acadêmica. A organização espacial era 
concebida incorporando preceitos e recomendações de higiene, 
insolação e ventilação previstas na cultura arquitetônica que vinha 
se firmando desde o século XIX.  

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do 
Processo: 24.929/86 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 60 de 
21/07/2010 
Publicação do Diário 
Oficial: Poder 

Executivo, 11/11/10, 
pgs. 112 a 114 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 

- - 

 

E. E. P. G. Prof. Inocêncio Maia 

 

Localização: R. João Lino, 525 

Inicialmente essa escola recebeu o nome do Gov. Dr. Adhemar de 
Barros e, através do decreto nº 12.914 de 02 de julho de 1942, foi 
alterada a denominação para Grupo Escolar Prof. Inocêncio Maia. 

Fonte: http://www.fundacaoromi.org.br 

- - - 
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Estação Ferroviária Santa Barbara 
D'Oeste 

 

 

 

 

Localização: Av. Tiradentes, 2 

Embora idealizado desde o fim do século XIX para ligar Limeira a 
Piracicaba, somente em 1916 o ramal de Piracicaba começou a 
ser construído pela Cia. Paulista, mas saindo de Recanto, 
estaçãozinha logo após Nova Odessa. Em 1917 chegou a Santa 
Barbara para aí estacionar até 1922, quando se o prolongou até a 
estação terminal de Piracicaba Paulista. O ramal tinha bitola larga 
e não se ligava com o ramal do mesmo nome, da Sorocabana, 
cruzando-se na entrada da cidade em desnível. Em 20 de 
fevereiro de 1977, o tráfego de passageiros foi suprimido e em 
1995, depois da passagem dos últimos trens carregados de 
açúcar, o ramal foi abandonado. Após a desativação, a estação 
central passou por períodos de abandono e por diferentes tipos de 
utilização. Na década de 90 serviu como terminal rodoviário e, 
posteriormente, como palco para a realização de shows. O ramal 
ferroviário possuía três estações em Santa Bárbara d’Oeste. A 
estação ferroviária central de Santa Bárbara d’Oeste, por onde 
trafegaram os trens do extinto “ramal de Piracicaba”, é uma das 
únicas do trecho preservadas. Um convênio entre a Fundação 
Romi e a União, por meio da Lei Rouanet, permitiu a 
transformação do local, preservando o antigo prédio e construindo 
um anexo, onde funciona a “Estação Cultural”, com várias 
atividades. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/stabarbara.htm 
http://liberal.com.br/cultura/museu-da-imigracao-30-anos-de-historia-em-santa-
barbara-741584/#&gid=1&pid=1  
http://ct2turismo.blogspot.com/p/caminhos-da-ferrovia-e-caminhos-das.html 
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/08/prefeitura-de-santa-barbara-
descarta-ferrovia-e-especialista-ve-retrocesso.html  
http://www.fundacaoromi.org.br  
http://www.santabarbara.sp.gov.br 

Número do 
Processo: 61058/10 
Resolução de 
Tombamento:  

Em estudo de 
Tombamento 

- - 
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Igreja Matriz de Santa Bárbara 

 
Localização: Pça. Rio Branco, s/n 

Dona Margarida da Graça Martins, doou à Cúria Paulistana terras 
para que fosse construída uma capela em louvor à Santa Bárbara, 
que foi erguida em 1818, ano que marcou a fundação da cidade 
de Santa Bárbara d’Oeste. Com o passar do tempo, nos arredores 
da capela, foi se constituindo o núcleo urbano, surgindo uma 
povoação de lavradores dedicados à indústria do açúcar e 
produção de cereais. Alguns armazéns e oficinas de ferreiros ali 
se instalaram. Em 18 de fevereiro de 1842, foi criada oficialmente 
a paróquia Santa Bárbara. A primeira construção da Igreja de 
Santa Bárbara era uma capela, de pau a pique, e foi demolida 
para ser construída outra de alvenaria no mesmo local, no ano de 
1883. A construção da torre da igreja foi iniciada em 8 de fevereiro 
de 1912, e concluída em dezembro de 1917. Pe. Henrique 
Nicopelli chega em Santa Bárbara em 15 de junho de 1920 e em 
três etapas reconstruiu a Matriz, inaugurada em 27 de abril de 
1941 por D. Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas. 

Fonte: http://www.paroquiasantabarbara.org.br/br/a-paroquia/historia/ http://cronicas-
cronicas.blogspot.com.br/2015/ 

- - - 

 

Igreja Santo Antônio do Sapezeiro 

 

Localização: Rod. Saulo Waldemar 

Fornazin, s/n 

A área de terra para a construção da capela foi doada pelo sitiante 
Francisco Antônio de Godoy, atendendo ao pedido de sua esposa 
Ana Murba, falecida em 1904, construiu em 1905 a Capela de 
Santo Antônio, santo que sua esposa era devota. Construída de 
barrote e coberta de sapé, a capela deu origem à denominação do 
bairro de Santo Antônio do Sapezeiro. A capela motivou a 
construção do casarios ao seu redor e o bairro começou a crescer 
em população. Com o passar dos anos a capela ficou pequena e 
houve a necessidade de sua ampliação. Novamente a família 
Godoy fez doação de terra para atender à finalidade. Por volta de 
1915 que a igreja foi construída de tijolos. 

Fonte: http://www.paroquiasantabarbara.org.br/br/bairro-santo-Antônio-do-sapezeiro/ 

- - - 

Museu da Imigração 

 

O edifício foi construído pelo Governo do Estado de São Paulo em 
1896. Sediando atualmente o Museu da Imigração, foi projetado 
pelo arquiteto francês Victor Dubugras para abrigar a Casa de 
Câmara e Cadeia de Vila de Santa Bárbara. A instituição da 
Câmara deu à cidade emancipação política: elevou à condição de 
Vila, separando-se assim de Piracicaba, Município ao qual estava 
ligado. A obra foi realizada pelo Departamento de Obras Públicas 
de São Paulo e faz parte de um conjunto de equipamentos que o 
arquiteto projetou para o Governo no interior do Estado naquela 
mesma época. A Câmara ficou no prédio até 1913, quando 
passou a funcionar no Paço Municipal.  

- - - 
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Localização: R. Dna. Margarida com R. 
João Lino 

A Delegacia de Polícia e Cadeia Pública funcionaram no prédio 
até o fim da década de 1970, o que provocou diversas 
transformações e adaptações na obra original. Durante os anos 
80 o local ficou fechado e foi transferido para o Município que 
instituiu o Museu da Imigração, que permanece ainda hoje. 

Fonte: https://diariosbo.com.br/noticia/14766/Cidades/Museu-da-Imigracao-de-S-
Barbara-completa-30-anos-de-fundacao http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://liberal.com.br/cultura/museu-da-imigracao-30-anos-de-historia-em-santa-
barbara-741584/ 

  

  

Usina Santa Bárbara 

 

 

Casa Grande 

Desativada em 1995, a Usina Santa Bárbara continua sendo um 
dos pontos de maior identificação do Município, cuja economia 
cresceu basicamente em função da agricultura, notadamente da 
indústria canavieira. Os primeiros passos para a construção da 
Usina Santa Bárbara foram dados em 1877, quando o major João 
Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro, até 
então pertencentes a Prudente de Morais. Começava ali a história 
da cana-de-açúcar no Município. Em 1883 foi montado o primeiro 
grande engenho. Em 1899 foi inaugurada a destilaria de álcool. 
Em 1902, a destilaria começou a dar lugar à usina de açúcar e 
álcool, inaugurada em 25 de julho de 1914.  Em 1913, com a 
constituição da Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola Santa 
Bárbara iniciou-se a construção da usina e a Fazenda São Pedro 
passou por significativas modificações. Foram instaladas 
destilaria, setor industrial, linha férrea e, em 25 de Julho de 1914, 
a Usina foi oficialmente inaugurada. Com o passar dos anos a 
Usina Santa Bárbara foi propriedade da Família Alves de Almeida, 
do Grupo Ometto e do Grupo Cosan. Passou por uma série 
mudanças administrativas, reformas e ampliações da 
infraestrutura para dinamizar e intensificar a produção do açúcar e 
do álcool, permanecendo em funcionamento até 1995. Em 2006, o 
município de Santa Bárbara d'Oeste recebeu mais de 700 mil 
metros-quadrados dessa área, onde constam imóveis de interesse 
histórico, como o parque industrial, a igreja, a escola, o armazém 
e o cinema, além das áreas de interesse ambiental compostas de 
matas e lagoas. 

Fonte: http://cronicas-cronicas.blogspot.com.br/2012/11/razao-no-17-usina-santa-
barbara-antigas.html http://www.joserobertobueno.com.br/2017/05/grupo-escolar-
coronel-luiz-alves-que.html http://fundacaoromi.org.br/fundacao 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - 

Número do Processo: 

000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
11/04/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 
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Casas da colônia dos trabalhadores 

 

Grupo Escolar Coronel Luiz Alves  

Localização: Rodovia SP-135 , s/n 

 

  

  

Usina Galvão 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/rodneyberto/3253760754 
http://www.camarasantabarbara.sp.gov.br/Galeria/Listar/558 

- - - 

 

 
 
 

 



 

 

 265 

 

 

MUNICÍPIO 
BENS TOMBADOS 

PLANO DIRETOR 

DESCRIÇÃO CONDEPHAAT IPHAN MUNICIPAL 

SANTA 
BÁRBARA 
D'OESTE 

 

 

Capela 

Localização: Rod. Com. Américo Emílio 

Romi 

 

- - - 
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Igreja Matriz Santo Antônio 

 

Localização: Pça. Coronel David Baptista, 

s/n 

Construída em 1894, a igreja, com quadros e estatuetas 
históricas tradicionais, está localizada na praça central da cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Lei Complementar nº 017 de 11 de outubro de 2006 
Nada consta 

Estação Ferroviária Posse de Ressaca 

 

Localização: Pça. Capitão Pedro Antônio 

de Moraes, 175 

Uma das estações mais antigas da Mogiana, a estação de 
Ressaca foi entregue apenas três meses depois da inauguração 
do trecho original, em 1875. "Construída no local desse nome no 
km 19 da segunda secção e terras de Dona Escholastica 
Joaquina de Barros Veiga". Fica em Posse da Ressaca, hoje um 
pequeno bairro de Santo Antônio de Posse, mas que 
originalmente foi a sede do município. Era muito utilizada por 
todas as fazendas da região de Amparo e Serra Negra para 
embarque das sacas de café da região. O proprietário da fazenda 
Engenho das Palmeiras, de Itapira, trazia a família com o carro de 
boi desde a fazenda, por um caminho de cerca de uns seis 
quilômetros para lá embarcarem para Campinas e São Paulo. Em 
1944, por determinação do CNG, o nome da estação e da cidade 
foi alterado para Posse de Ressaca. A estação, desativada desde 
a inauguração da variante Guedes-Mato Seco, em 1979, passou 
a funcionar por algum tempo como um centro de saúde do 
município. 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/p/posseressaca.htm 

- - - 

Cemitério Municipal 

 

Localização: Av. da Saudade, 775 

 

Fonte: http://mmdcjaguariuna.blogspot.com.br/2014/02/misterio-dos-soldados-
sepultados-em.html 

- - - 
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Antiga Delegacia de Polícia 

 

Localização: Pça. da República , 203 

Prédio de 1920 onde funcionou a primeira Delegacia de Polícia, 
abrigando depois outras repartições públicas. Em meados de 
2008 foi reformado, retomando algumas de suas características 
originais. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
https://www.google.com.br/maps/ 

- - - 

Lei nº 4250, de 06 de outubro de 2006 

Art. 16. São objetivos da gestão do patrimônio cultural do 

Município de Sumaré  fortalecer a identidade cultural através da 
valorização do seu patrimônio, incluindo os bens históricos, os 
costumes e as tradições locais; 

Art. 17. São elementos referenciais para o patrimônio cultural de 

Sumaré os bens materiais ou imateriais, históricos e culturais do 
Município, quais sejam: 
I. os edifícios e demais construções de valor histórico ou 

arquitetônico; 
II. os bens imóveis, os costumes, as tradições e manifestações 

populares. 

Art. 18. São diretrizes gerais para a gestão do patrimônio cultural 

do Município de Sumaré: 
I. implantação de espaços culturais em diversos bairros, 

propiciando maior abrangência da política cultural e inserção das 
manifestações culturais no convívio da população; 
II. integração das ações efetuadas pelas diversas organizações 

governamentais e não governamentais que tratam a questão 
cultural; 
III. estímulo aos eventos existentes que valorizem a cultura e as 

tradições locais; 
IV. levantamento da história dos bairros, inclusive da história oral; 
V. ampliação do conhecimento sobre os bens históricos e 

culturais do Município de Sumaré através de pesquisas, 
inventários e mapeamento, além do fomento ao seu 
arquivamento e de sua divulgação; 
VI. criação do Arquivo Público Municipal;  
VII. aplicação de instrumentos da política urbana que possibilitem 

incentivar a preservação de bens históricos, incluindo incentivos 
fiscais para conservação de bens imóveis de interesse histórico; 
VIII. criação de legislação de incentivo à cultura para estimular as 

atividades culturais; 
IX. capacitação de gestores culturais. 

Art. 19. Para implementação das diretrizes de gestão do 

patrimônio cultural do Município de Sumaré serão adotadas as 
seguintes medidas: 
I. reformulação do CONDEPHAEA (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental do 

Município), revendo suas atribuições, composição de seus 
membros ampliando a representatividade da sociedade civil 
organizada, objetivando seu fortalecimento como órgão 
deliberativo; 
II. criação de um programa de educação patrimonial voltada para 

o conhecimento e valorização de bens históricos, costumes e 
tradições locais; 

Casarão do Sitio Sertãozinho 

 

Localização: Av. Marcelo Pedroni , s/n 

Hoje o casarão faz parte do Condomínio “Parque da Floresta”. O 
casarão foi construído por volta de 1870, remanescente da época 
da escravatura, no tempo da grande produção cafeeira da região 
de Campinas. É o edifício histórico mais antigo de Sumaré. 
Pertencia a Domingo Franklin Nogueira, e era a casa sede da 
fazenda Sertãozinho. A solicitação de tombamento dos itens que 
compõem o “Complexo Sertãozinho” tem a intenção de destacar 
a história e a memória que esta área representa para a formação 
da cidade. Trata-se de um casarão com características 
arquitetônicas singulares, em suas dependências tem quase 
300m² de construção, "construída com tijolos, forrada e 
assoalhada”. Embutidos na parede havia finos tubos de cobre, 
por onde circulava gás para alimentar lampiões, nos vários 
cômodos da casa. Em frente ao casarão havia um grande terreiro 
tijolado para secar café, e atrás havia um belo pomar cheio de 
árvores frutíferas. A água para consumo doméstico e para os 
animais vinha, por baixo da terra, de uma nascente situada na 
parte alta do terreno. Parece improvável que houvesse escravos 
no sítio Sertãozinho, pois a escritura de 1880 se refere à venda 
de uma “casa de morada, casa de empregados, serra, máquina 
de algodão movida a vapor e outras benfeitorias”. Se houvesse 
escravos, o texto certamente falaria deles, pois era comum os 
escravos serem vendidos junto com a propriedade, e isso 
constava na escritura de venda. Não se fala também de senzala, 
que sempre era nomeada no documento de compra e venda, 
quando havia. O prédio hoje encontra-se em ótimas condições, 
muito preservado. Foi reformado e preservou algumas partes das 
paredes com a pintura original da casa. 

Fonte: http://atrativosturisticossumare.blogspot.com.br/p/casarao-sertaozinho.html  
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.nae.com.br/promemoriasumare/revista-edicao1.php 

- - - 
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Chaminé do Alambique do Marcello 

 

Localização: Av. Marcelo Pedroni , s/n 

Amigo do fazendeiro Francisco de Cillos, Marcello recebeu dele 
como presente um engenho de cana e um alambique para a 
fabricação de aguardente de cana. Começou uma atividade que 
duraria décadas. Nos primeiros anos produzia 25 litros de 
cachaça por dia; depois a produção passou a ser de uma grande 
empresa, abastecendo o comércio da cidade e região. O engenho 
funcionou até aproximadamente 1975. Após a morte de Marcello 
Pedroni, ocorrida em 1956, os filhos Thomaz e Henrique 
passaram a administrar o negócio, sob a razão social de “Irmãos 
Pedroni”. A “Caninha Marcello”, como era popularmente 
conhecida, passou a ser referência regional por sua qualidade. 
Nos finais de semana o engenho ficava lotado de compradores de 
varejo, que vinham de todos os lugares, para comprar o produto, 
passear no mini zoológico do sítio e pescar ou nadar na represa. 
Desse local resta apenas uma chaminé e um antigo depósito, à 
espera de uma restauração. Descendentes do antigo dono 
dispõem-se não só a fazer isso como também a criar no local um 
orquidário e um centro cultural. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.nae.com.br/promemoriasumare/revista-edicao1.php 

- - - 

III. constituição de parcerias com a população local, entidades de 

classe, associações e a iniciativa privada para indicação, 
controle, monitoramento e execução de obras no patrimônio 
cultural edificado; (...) 

Estação Ferroviária de Sumaré - 
Conjunto Arquitetônico 

 

 

O Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré é formado pela 
Estação da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Prédio da Subestação Elétrica; Conjunto de residências da Vila de 
Engenheiros, de números 1, 2, 3 e 4 e s/nº; Caixa d’água; 
Residência do Chefe da Estação da Vila Ferroviária, de nº 04, no 
lado oposto à Estação e à via férrea; que registram formas de 
morar próprias da ferrovia e Postes de Iluminação Elétrica. O 
Conjunto da Estação Ferroviária de Sumaré é marco da primeira 
fase do avanço da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
(CPEF) pela região de Campinas, e foi propulsor da formação da 
atual cidade de Sumaré. Sumaré é raro exemplar de conjunto 
com a presença da Subestação Elétrica, representando o 
pioneirismo da Companhia Paulista na eletrificação ferroviária 
brasileira. O partido arquitetônico reflete, portanto, o período de 
implantação da linha, em 1875, e também sua posterior 
eletrificação, nas primeiras décadas do século XX. Construção de 
1918, as fachadas da Estação Ferroviária evidenciam elementos 
geométricos de princípios racionalistas e marcações clássicas 
estilizadas, merecendo atenção especial a simetria bilateral, o 
detalhamento da platibanda e o desenho do portão. A Subestação 
(Vila de Ferroviários), da década de 1940, é uma construção com 
características de um galpão fabril inglês do início do século. Foi 
construída pela Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais 
para abrigar equipamentos utilizados para o fornecimento de 
energia elétrica para a rede ferroviária. A vila de ferroviários é  

Número do 
Processo: 46225/03 
Resolução de 
Tombamento: 
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Oficial: Anexos Res. 

04 de 06/02/2013 - 
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Poder Executivo, 
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Livro do Tombo 
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432, pgs. 129-130. 

- 
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Residências de Funcionários 

 
Subestação de Energia Elétrica 

Localização: Av. Julia Vasconcelos 

Bufarah, s/n 

formada por um conjunto de sete unidades habitacionais 
destinadas aos funcionários da subestação. O conjunto apresenta 
três tipos diferentes definidos a partir da hierarquia do quadro de 
funcionários: uma casa isolada destinada ao chefe, um conjunto 
de três casas destinadas aos funcionários de nível intermediário e 
três casas geminadas para os funcionários da base da hierarquia. 
A estação, uma das mais antigas estações da Paulista foi 
inaugurada com o nome de Rebouças, sendo uma homenagem 
ao engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho, da Cia. Paulista, 
falecido em 1873. Ficava literalmente em "lugar nenhum", muito 
distante da sede do município de Campinas ao qual pertencia, e 
acabou por dar origem a um povoado que originou depois o 
município de Sumaré, nome que a estação adotou nos anos 
1930. Toda produção econômica da região do Quilombo, 
incluindo as fazendas do atual distrito de Nova Veneza, 
Hortolândia, Taquara Branca, Cruzeiro, Nova Odessa, e Monte-
Mor, era escoada pela Estação de Rebouças. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/sumare.htm em 01/03/2018 
http://www.promemoriasumare.com.br http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://atrativosturisticossumare.blogspot.com.br/p/estacao-ferroviaria.html 
http://www.nae.com.br/promemoriasumare/historia-de-sumare.php 
http://www.sumare.sp.gov.br/novo/content.php?id=2443&idm=2443 

- - - 

 

Fazenda Vaughan 

 

Localização: R. da Represa, s/n 

Local onde viveram os imigrantes norte-americanos, que vieram 
para o Brasil após a Guerra da Secessão, Família Vaughan. 

Fonte: http://atrativosturisticossumare.blogspot.com/p/fazenda-vaughan.html 

- - - 
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Igreja N. Sra. da Candelária 

 

Localização: Bairro do Cruzeiro 

Em 1944 as famílias do bairro inauguraram a capela em 
homenagem à Nossa Senhora da Candelária. Eram em geral 
descendentes de italianos, muitos morando aí há anos, outros 
morando na cidade e trabalhando na lavoura do Cruzeiro. Ao 
longo dos anos seguintes, a população do bairro foi crescendo, e 
a capela continuou a ser ponto de encontro de todos, em especial 
nas festas religiosas que atraiam milhares de pessoas. Com 
características meio rurais e meio urbanas, o bairro mantém a 
tradição religiosa da festa da Padroeira. Em 2014, a igreja 
completou 70 anos. 

Fonte: http://www.nae.com.br/promemoriasumare/revista-edicao2.php 

- - - 

 

Igreja do Bom Jesus do Matão 

 

Localização: Av. Emílio Bosco, s/n 

Construída em 1917 e dedicada inicialmente a N. Sra. do Monte 
Bérico, uma devoção vinda da Itália, mas aos poucos o nome da 
capela passou a ser Igreja do Senhor Bom Jesus, devoção muito 
tradicional no Brasil. Nos quase cem anos dessa capela rural, o 
mais antigo templo em pé do município e o primeiro tombado do 
Município, é oportuno lembrar outro fato quase desconhecido 
sobre essa igrejinha, entre 1920/40, à sombra dessa capela, na 
festa do padroeiro, havia a famosa roda de samba, em que 
negros de toda a região, alguns netos de escravos, cantavam e 
dançavam ao som do bumbo, madrugada a dentro. Sabe-se que 
algumas terras próximas à igreja foram doadas pelo antigo patrão 
aos ex escravos. Merecem ser lembrados ainda os belos murais 
do interior dessa capela, uma raridade pouco conhecida e 
valorizada. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.nae.com.br/promemoriasumare/revista-edicao2.php 

- - 
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Igreja Matriz de Santana 

 

Localização: Pça. da Republica, 350 

A primeira capela de Sumaré foi construída em 1889. E tinha 
como padroeira Santana. A data oficial da fundação de Sumaré é 
26 de julho de 1868. Essa data foi escolhida porque se acreditava 
que a primeira capela tinha sido construída nesse ano. Todavia, 
não existe nenhum documento que comprove essa data.A 
primeira igrejinha ficava aproximadamente onde está hoje a 
estátua do Coração de Jesus, em frente à Igreja Matriz. Em 1904 
foi demolida a primeira igreja, já pequena para abrigar o povo, e 
construída outra um pouco maior ao redor da primeira. A atual 
igreja Matriz foi inaugurada oficialmente em 1950, mas concluída 
vários anos depois.Até 1914 não havia um padre responsável 
pelas atividades religiosas. Nesse ano tornou-se paróquia e teve 
o seu primeiro pároco.A atual Igreja de Sant’Ana teve como 
arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, conhecido no Brasil 
inteiro, por ter sido ele quem projetou a Basílica Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida. O terreno onde está a igreja foi doado 
por Atílio Foffano. 

Fonte: http://nae.com.br/promemoriasumare/historia-de-sumare.php 

- - - 

 

Seminário São Francisco- Nova Veneza 

 

Localização: Av. Brasil, 1111 

Em 1957, foi lançada a pedra fundamental da igreja de Nossa 
Senhora do Rosário, padroeira de Nova Veneza. Quando em 
1959 foi criada a Paróquia de Nova Veneza, a igreja, entregue 
aos Frades Franciscanos Capuchinhos, passou a ser chamada 
de São Francisco. Os Capuchinhos começaram então, em 1960, 
a construção do Seminário São Francisco, em terras doadas por 
antigos moradores de Nova Veneza. Durante 27 anos, o 
Seminário exerceu grande influência religiosa, educativa, política 
e social em Nova Veneza e em todo o Município. O Seminário 
possuía uma biblioteca aberta ao público, quadras de esporte, 
capela e anfiteatro. Em 2000, transformou-se no Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Sumaré. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - 
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000/00 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 000 de 
12/06/2008 
Publicação do Diário 
Oficial Municipal: 

00/00/0000 p. 00 

Subprefeitura de Rebouças 

 

Localização: Praça da República , 102 

Este prédio é um dos mais antigos da cidade. Foi construído em 
1913, para ser a sede da Subprefeitura de Rebouças. Rebouças 
era distrito de Campinas. Em 1937 o prédio foi ampliado e 
adaptado para moradia do fiscal. O prédio é importante também 
porque nele funcionaram a Prefeitura e a Câmara de Sumaré de 
1955 a 1964. Neste ano se transferiram para o prédio atual na 
Rua Dom Barreto. Depois de 1964 o prédio serviu para a 
Biblioteca Municipal, para o Curso de Admissão ao Ginásio 
Estadual, para as salas de aula do Colégio Comercial. Durante 20 
anos (1971-1990) foi o Pronto Socorro Municipal, e de 1990 a 
1996 foi o Departamento de Saúde e Higiene. Foi tombado pelo 
CONDEPHAEA em 1997 e transformado no “Centro de Memória 
Thomas Dedona”. Hoje é a sede da Secretaria Municipal de 
Cultura.  

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.nae.com.br/promemoriasumare/historia-de-sumare.php 

- - 
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Capela N.Sra. Aparecida 

 

Localização: Av. Independência, s/n 

Capela construída na década de 1930. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia  

- - - 

Lei nº 3841, de 21 de dezembro de 2004 

Art. 22. A implantação da política de preservação do patrimônio 

cultural, de forma integrada e dinâmica ao cotidiano do Município, 
deverá contemplar: (...) 
II. a pesquisa, a identificação, a valorização, a estimulação, a 

preservação e a proteção do patrimônio e a diversidade de 
manifestações culturais e artísticas.  

Art. 25. No estabelecimento de normas de apresentação e das 

exigências mínimas para a execução de projetos culturais, para a 
concepção de incentivos, buscar-se-á: (...) 
IV. viabilizar ações que permitam ocorrer a recuperação da Casa 

Modernista de Flávio de Carvalho; (...) 
X. viabilizar a recuperação e preservação das chaminés, 

priorizando inicialmente as cerâmicas inativas e abaixo 
relacionadas, possibilitando que as mesmas se tornem patrimônio 
histórico e cultural do Município: 
a) Cerâmica Pessagno, rodovia Flávio de Carvalho; 
b) Cerâmica do Franceschini, avenida Paulista; 
c) Cerâmica Spadaccia, viaduto Laudo Natel; 
d) Cerâmica Capovilla, rodovia dos Andradas; 
e) Cerâmica Brastelhas, avenida Rosa Belmiro Ramos; 
f) Cerâmica dos Ramos, avenida Rosa Belmiro Ramos; 
XII. são classificadas como áreas especiais de proteção e 

recuperação do patrimônio histórico, turístico, paisagístico, 
cultural, a sede da Fazenda São Bento do Cacutá e o seu jardim, 
que foi projetado por Roberto Burle Marx 

Associação de Preservação histórica de Valinhos - APHV; 

tem como missão contribuir para a preservação da história, 
memória e identidade da cidade de Valinhos, desenvolvendo 
atividades sociais e educacionais, de pesquisa e filantropia, 
através de exposições de longa duração, temporárias e 
itinerantes. As atividades serão desenvolvidas para a 
comunidade em geral, podendo relacionar-se com 
colecionadores e entidades de classe e até órgãos 
governamentais de preservação do patrimônio histórico, 
arquitetônico e cultural 

 

Lei n° 5.276, de 12 de maio de 2016  

Institui o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Valinhos e o respectivo Fundo Municipal 

Casa Flávio de Carvalho 

 

 

Localização: Rod. Flávio de Carvalho, s/n 

A casa sede da Fazenda Capuava, ou Casa de Flávio de 
Carvalho, foi projetada e construída pelo Arq. Flávio de Carvalho 
1899/1973, que, até a sua morte, deteve a propriedade e usufruto 
do imóvel. A residência, com 650 m

2
 de área construída, e 

catorze cômodos, testemunha a irreverência do arquiteto na 
adoção de solução para os espaços. A grande sala, de 16,50 x 
7,50 m, sem divisões, centraliza a construção, ladeada por duas 
varandas, ambas com saída para a estrada. Na elevação 
principal uma grande porta central, com 8 m de altura, marca o 
acesso principal, voltado para a piscina. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
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Chaminé Cerâmica Brastelhas 

 

 

Localização: Av. Rosa Belmiro Ramos, 

 

Fonte:  
- - Indicação no PD 

 

Chaminé Cerâmica Capovilla 

 

Localização: Rod. dos Andradas 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

- - Indicação no PD 

Chaminé Cerâmica do Franceschini 

 

 

Localização: Av. Paulista 

 

Fonte:  
- - Indicação no PD 

Chaminé Cerâmica dos Ramos 

 

 

Localização: Av. Rosa Belmiro Ramos, 

 

Fonte:  
- - Indicação no PD 

Chaminé Cerâmica Spadaccia 

 

Localização: Viaduto Laudo Natel 

 

Fonte:http://www.germinaliteratura.com.br/2017/fotografia_marcelpazinatto_mai17_
galeria3.htm 

- - Indicação no PD 
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Chaminés Cerâmica Pessagno 

 

Localização: Rod. Flávio de Carvalho 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

- - Indicação no PD 

 

Conjunto Ferroviário de Valinhos 

 

Localização: Av. dos Imigrantes, R. Dr. 

Cândido Ferreira, R. 12 de Outubro, Av. 
Gessy Lever, R. 7 de Setembro 

Aberta em 1872, no primeiro trecho inaugurado pela Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, entre Jundiaí e Campinas, que 
permitiu maior escoamento da produção agrícola e o 
desbravamento de novas fronteiras cultiváveis no interior. O 
conjunto é representativo da companhia ferroviária mais bem 
administrada e de vanguarda do Estado de São Paulo, 
espraiando-se por suas diversas regiões, e à qual é atribuído o 
pioneirismo na eletrificação ferroviária brasileira. O conjunto 
ferroviário potencializou o desenvolvimento de Valinhos, 
contribuindo para sua ocupação por imigrantes. A arquitetura é 
exemplar na utilização do ferro na construção das gares 
ferroviárias, e o conjunto mantém diálogo arquitetônico com as 
demais estações pioneiras da Companhia, sendo constituído 
pelos seguintes elementos: prédio da Estação Ferroviária de 
Valinhos; prédio da primitiva Estação de Valinhos, posteriormente 
utilizado como Armazém da Companhia; e pela Casa Número 
Um. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 
http://www.saopauloantiga.com.br/estacao-de-valinhos/ 
http://www.estacoesbrasileiras.com.br/tag/vinhedo/ 
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- - 

Fabrica Gessy 

 

Localização: Ruas XV de Novembro e 

Campos Sales 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

- - - 
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Igreja de Sant'Ana 

 

Localização: R. Mato Grosso,  

O terreno destinado a construção da igreja foi doado no ano de 
1949 a pedido do Padre Bruno Nardini, na época pároco da 
Matriz de São Sebastião. Começou a ser construída em 1953. No 
dia 21 de dezembro de 1958, quando já se podia abrigar os fiéis, 
foi celebrada a primeira missa pelo padre Sebastião Sérgio 
Cabral de Vasconcellos e em 2 de julho de 1961 foi 
canonicamente instituída. A imagem de Sant’ Ana foi restaurada 
pelo artista Mário Januário, os vitrais são obra do artista Ton 
Geuer e resumem a história da Salvação. No presbitério foi 
pintado um grande painel pelo artista Cláudio Pastro, autor 
também da Capela do Santíssimo. 

Fonte: https://mapio.net/s/29868820/ 

http://arquidiocesecampinas.com/location/paroquia-santana-valinhos/ 

- - - 

 

Matriz de São Sebastião 

 

Localização: R. Pe. Manoel Guinaut, 74 

Defronte ao povoado, num terreno doado por Sebastião Solidário 
Pedroso e irmãos, o local escolhido para a construção da Matriz 
foi o alto da colina, a população contribuiu muito, e rapidamente a 
igreja foi edificada. Em 21 de dezembro de 1900, é inaugurada a 
Paróquia de São Sebastião, substituindo o curato de Santa Cruz, 
pelo bispo de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga. É 
o mais importante patrimônio histórico e cultural da cidade, foi 
idealizada pelo Padre Manoel Guinaut. Por seu estilo gótico-
romano e imponência, é tida como uma das mais belas igrejas do 
Estado de São Paulo. Seu projeto foi concebido pelo engenheiro 
Lix da Cunha e sua construção viabilizada pela determinação do 
Padre Bruno Nardini. 

Fonte: http://paroquiasaosebastiao.com.br/a-paroquia 
http://www.cidadeecultura.com/igreja-matriz-de-sao-sebastiao-valinhos/ 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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Sede da Fazenda Cacutá 

 

Localização: Rod. Anhanguera, Km 82 

A casa sede da Fazenda São Bento do Cacutá, antiga residência 
de Joaquim Egydio de Souza Aranha, constitui-se em exemplar 
da arquitetura paulista rural do período da expansão cafeeira 
para o oeste paulista. O casarão, atualmente utilizado como sede 
do Clube de Campo Vale Verde, foi construído em meados do 
século XIX e, no decorrer dos anos, sofreu várias adaptações em 
função da demanda do tempo, mas que não causaram 
descaracterizações de sua linguagem arquitetônica. O projeto 
paisagístico, de 1972, é de autoria de Burle Marx. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

Número do Processo: 

38716/99 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 56 de 
09/12/2004 
Publicação do Diário 
Oficial:  Poder 

Executivo, 17/12/04, 
pg. 22. 
Livro do Tombo 
Histórico: inscrição nº 

349, p. 93, 22/09/2005. 

- Indicação no PD 
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Estação Ferroviária de Vinhedo - 
Conjunto Arquitetônico 

 

 

Localização: R. João Gasparini, R. 

Augusto Bombonati, R. Tabuleirinhos, Av. 2 
de Abril, R. Monteiro de Barros 

O Conjunto da Estação Ferroviária de Vinhedo insere-se no 
primeiro trecho construído pela Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, à qual se atribui o pioneirismo na eletrificação 
ferroviária brasileira. A ferrovia impulsionou o desenvolvimento 
econômico no findar do século XIX na região a noroeste de 
Jundiaí e Campinas, consolidando ou formando importantes 
polos urbanos regionais. O conjunto, composto por Estação 
Ferroviária, Vila Ferroviária e Cabine de Controle, possui 
tipologias arquitetônicas que refletem o partido simplificado 
adotado pela empresa em seus edifícios pioneiros. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do Processo: 

61056/10 
Resolução de 
Tombamento: 

Resolução 40 de 
16/07/2012 
Publicação do Diário 
Oficial:  Poder 

Executivo, 14/08/12, 
pgs. 32 e 33. 
Livro do Tombo 
Histórico:  

inscrição nº 390, p. 
113, 11/10/2012. 

- Indicação no PD 

Lei Complementar nº 66, de 17 de janeiro de 2007 

Art. 183. As Zonas Especiais de Interesse Cultural - ZEIC’s são 

áreas formadas por edifícios, sítios, ruínas e conjuntos de 
relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e 
paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do 
patrimônio cultural do Município de Vinhedo. 
§ 1º. Os parâmetros aplicáveis as Zonas Especiais de Interesse 

Cultural - ZEIC’s encontram-se definidos no Quadro de 
Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo nas Zonas 
Especiais constante do Anexo XIII, que faz parte integrante desta 
Lei. 
§ 2º. Os imóveis ou áreas tombadas ou preservadas por 

legislação Municipal, Estadual ou Federal, enquadram-se como 
ZEIC’s. 

Art. 184. As Zonas Especiais de Interesse Cultural - ZEIC’s do 

Município de Vinhedo abaixo relacionadas estão destacadas no 
mapa constante do Anexo XIV, que faz parte integrante desta Lei.  
I. Zona Especial Interesse Cultural da Fazenda Cachoeira - ZEIC 

- Fazenda Cachoeira; 
II - Zona Especial Interesse Cultural da Sede da Fazenda Monte 

Alegre - ZEIC - Sede Fazenda Monte Alegre; 
III - Zona Especial Interesse Cultural da Sede e Barragem da 

Fazenda Santa Cândida - ZEIC - Sede e Barragem da Fazenda 
Santa Cândida; 
IV - Zona Especial Interesse Cultural da Estação e Vila 

Ferroviária - ZEIC Estação Ferroviária; 
V - Zona Especial Interesse Cultural da Fábrica Storani - ZEIC 

Fábrica Storani.  

Art. 185. As ZEIC’s descritas no artigo anterior têm por objetivos: 
I. proteção ao patrimônio; 
II. recuperação dos imóveis construídos e do espaço urbano em 

seu entorno; 
III. valorização da paisagem; 
IV. exploração econômica compatível e sustentável. 

 
Lei n

o
 2928/2006  

Cria o Conselho Municipal de Cultura o Fundo Municipal de 
Cultura 

Fazenda Cachoeira 

 

Localização: R. Frank Salles, s/n 

Cercada de interessante massa vegetal, a Cachoeira figura como 
raro remanescente de fazenda cafeeira da segunda metade do 
século XIX. A Casa de Vivenda, em taipa de pilão, remonta a 
meados deste século. Mais tarde, foi ampliada na mesma técnica 
construtiva, preservando as tradicionais dependências internas 
das sedes cafeicultoras. Ainda permanecem os edifícios 
pertinentes ao processo produtivo cafeicultor do período; 
canaletas para lavagem, terreiro para secagem, casa de 
máquinas de beneficiamento, tulha para armazenamento, 
moenda e marcenaria, que conferem à sede da Fazenda 
Cachoeira caráter de exemplaridade. As dependências da antiga 
senzala, nos porões da Casa, completam o modelo de fazenda 
cafeicultora do Império. Um jardim de inspiração francesa 
reproduz o gosto da família cafeicultora da elite da época. 

Fonte: Processo de Tombamento CONDEPHAAT 

Número do Processo: 

38.764/99 
Resolução de 
Tombamento: Res. 

SC-51, de 01.10.2007. 
Publicação do Diário 
Oficial:  Poder 

Executivo, 05/12/07, 
pg. 107. 
Livro do Tombo 
Histórico:  

Inscrição nº 356, p. 96-
97, 12/03/2008. 

- Indicação no PD 
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Fazenda Monte Alegre - Sede 

 

Localização:  

 

 

Fonte: 

- - Indicação no PD 

 

Fazenda Santa Cândida - Sede e 
Barragem 

 

Localização:  

 

 

Fonte: 
- - Indicação no PD 

Fábrica Storani 

 

Localização:  

 

 

Fonte: 

- - Indicação no PD 

Igreja Matriz de Sant'Ana 

 

Localização: Pça. Sant'Ana, s/n 

Construída no inicio do século XX, dedicada à padroeira da 
cidade. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 

Mosteiro de São Bento 

 

 

Localização: R. do Observatório , 138 

Construção de 1958. Prédio de arquitetura moderna e única. A 
manutenção e atividades são desenvolvidas pelos monges 
que habitam o mosteiro. 

Fonte: http://www.agemcamp.sp.gov.br/cultura/guia 

- - - 
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GERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
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Eugenio Senese Neto - Coordenador do PDUI-RMC 
Coordenadoria de Dados e Informações 
 

Fátima A. de Campos Rauber 
Coordenadoria do Uso do Solo Urbano 
 

Eloisa Raymundo Rolim  
Assessora da Diretoria 
 

Fernanda de Cássia Araújo Costa 
Assessoria Técnica 
 

 

Equipe 

Lucia Teresa Pittorri Gonçalves Faria 
Responsável Técnico 
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