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Resumo
Segundo o Censo do ano 2.000, em torno de 31% dos municípios do Estado de São Paulo
possuem populações entre 10.000 e 50.000 habitantes, tornando‐se assim a larga maioria dos municípios
de pequeno e médio porte em relação aos 15,5% de municípios com mais de 50.000 habitantes; ao
mesmo tempo, esta maioria é também a menos conhecida em termos de sua criação, evolução enquanto
sistema urbano, tornando impraticável um planejamento que vise a sua proteção enquanto patrimônio
urbano e arquitetônico e a sua expansão futura de modo ordenado.
A região em estudo é constituída por uma rede de pequenas cidades, que surgem como
decorrência de diferentes fatores: a) fixação dos ‘torna viagem’, provenientes em sua maioria de Minas
Gerais; b) a expansão da lavoura cafeeira; c) a chegada da ferrovia; d) ações governamentais, tais como a
implantação de núcleos coloniais; e) desmembramento de grandes fazendas.
Apesar das origens diversas, essas cidades fazem parte de um grupo resultante de um ideário
urbanístico análogo, e reagiram em maior ou menor grau a eventos como a substituição da cultura
cafeeira e a desativação e erradicação da ferrovia em detrimento da opção nacional pelo transporte
rodoviário, com o início do processo de redistribuição dos fluxos de transporte das antigas linhas de ferro
para as rodovias, reconfigurando as relações de identidade e interdependência dessas localidades.
Entre as cidades pertencentes à zona de estudos que conseguiram um maior desenvolvimento
econômico, seus núcleos centrais vem passando por um processo de decadência e deterioração, graças às
contradições em seus processos de desenvolvimento, resultando em distorções e na perda da qualidade
de seus espaços e conseqüentemente na qualidade de vida. Nas cidades menores, as áreas centrais foram
‘preservadas pela pobreza’, sendo que na maioria delas, as instituições mais importantes ainda estão ali
localizadas, o que não impede que seu patrimônio arquitetônico seja descaracterizado e substituído por
falta de legislação específica para suas necessidades e características.
Além da perda do patrimônio arquitetônico, também vem se perdendo os valores e costumes da
região, resultando em atitudes equivocadas em relação à realidade física local. Entende‐se como
necessário um resgate desses valores patrimoniais, principalmente uma maior divulgação da história local
aos seus habitantes, a fim de contribuir para a sua ressignificação.
Por acreditarmos que a produção espacial urbana do passado tem vínculos estreitos com o presente,
configurando‐se como um referencial histórico, e a sua degradação e desvalorização implicam na perda
da identidade cultural e da qualidade de vida de toda a região em estudo, o presente trabalho pretende
contribuir para a preservação do patrimônio ambiental urbano das cidades de Dourado e Nova Europa,
mas de forma flexível e que possa servir de referência para as demais cidades da região.

Palavras chave: Preservação do patrimônio cultural, urbanização do interior paulista, cultura cafeeira.
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Abstract
According to the 2000 Census, about 31% of the cities in the state of São Paulo have
populations between 10,000 and 50,00 inhabitants, thus pointing that small and medium cities
outnumber the 15.5% of cities with more than 50,000 inhabitants. Yet at the same time, this majority
is the least understood in terms of its creation and development as an urban system, which render
unfeasible any kind of planning that aims at protecting them as urban and architectural heritage and
their future expansion in an organized manner.
The area studied is comprised by a number of small towns which have appeared as result of a
variety of factors: a) the settlement of the torna viagem, mostly coming from the state of Minas
Gerais; b) the expansion of the coffee culture; c) the advent of railways; d) government actions, such
as the implementation of colonial centers; e) the division of large farms.
Despite their different origins, these towns belong to a group that results from an analog
urban ideology, and reacted with more or less intensity to happenings such as the replacement of
coffee culture and the extinction of railways due to a national option for highways. That was the
beginning of a process of redistribution in transport flows from railways to highways, which
redesigned the relations of identity and interdependence of such locations.
Among the cities in the studied area that managed to achieve greater economic
development, their cores have been experiencing a process of decadence and decay due to the
contradictions found in their development history, thus resulting in distortions and a quality loss in
physical space and life quality. In small towns, central areas were “protected from poverty” and most
of them are still the home for the most important institutions, which nonetheless does not prevent
the architectural heritage from being decharacterized and replaced, due to a lack of specific
legislation to meet its needs and characteristics.
This loss encompasses not only the architectural heritage but also local customs and values,
whose outcome is reflected in erroneous attitudes toward the local physical reality. The revival of
these heritage values is deemed as necessary, especially for the promotion of the local history to
citizens in order to help them re‐understand it.
Because we believe that the past urban space production is strictly bonded to the present as
a historical reference and its degradation and impairment represent a loss of cultural identity and
quality of life all over the area studied, this paper intends to contribute to the protection of the
urban environment heritage of the cities of Dourado and Nova Europa, yet in a flexible manner which
can also serve as further reference for other cities in the region

7

Sumário
Introdução.................................................................................................................................9
1. Antecedentes históricos – A ocupação dos Campos
de Araraquara e o desmembramento dos municípios
pertencentes à Zona Douradense...............................................................................16
1.1.

A expansão da lavoura cafeeira e a chegada da ferrovia.................................25

1.2.

A política de povoamento e a implantação dos núcleos coloniais...................34

1.3.

Características gerais de implantação das formações
urbanas da Zona Douradense..........................................................................45

2. Evolução urbana de Dourado......................................................................................84
2.1.

Pré‐inventário da área central de Dourado.....................................................91

3. Evolução urbana de Nova Europa.............................................................................164
3.1.

Pré‐inventário da área central de Nova Europa.............................................169

4. Considerações finais..................................................................................................188
Referencias bibliográficas.....................................................................................................192
Anexos
1. Imagens da cultura cafeeira.......................................................................................198
2. Sequencia histórica da divisão politico administrativa do
Estado de São Paulo de 1600 a 1997.........................................................................199
3. Imagens dos núcleos coloniais Jorge Tibiriçá, Campos Salles e Nova Europa............200
4. Levantamento das origens da mão de obra ligada à construção
civil na cidade de Dourado no início do século XX.....................................................202
5. Pré‐inventário da Vila Santa Clara..............................................................................204

8

Introdução

Por volta de 1850 no Estado de São Paulo, especialmente no Oeste Paulista, emergiu
uma burguesia agrária local, impulsionada pela cultura do café. Essa cultura demandou
ações públicas e privadas que geraram significativas transformações no território paulista,
resultando numa urbanização diferenciada, que levou ao surgimento de uma quantidade
significativa de novas cidades no estado. As cidades que serão tratadas nesta dissertação
estão inseridas nessa dinâmica.
Juntamente com as fazendas de café, as cidades interligadas pelas ferrovias
‘escoadoras’, consolidam essa integração espacial, gerando um mercado interno e o
desenvolvimento de uma estrutura capaz de suprir as necessidades institucionais e
materiais, condicionadas pela maior complexidade da estrutura física do estado. A produção
do café nessa região implicou no uso de inovações tecnológicas, tais como a extensão da
rede ferroviária e o emprego da mão‐de‐obra imigrante através da fundação de núcleos
coloniais.
Segundo COSTA (2003), a questão da urbanização do Estado de São Paulo nesse
período estava em planejar o estado territorialmente, sendo a “forma urbana uma
consequência, relacionada ao papel dessa cidade na articulação”; a urbanização não está
associada apenas ao surgimento e à consolidação dos espaços urbanos, mas também à
infraestrutura relacionada aos espaços agrários.
Para esse processo contribuiu todo um conjunto de instituições e técnicas, capazes
de respaldar a atividade econômica privada dos cafeicultores paulistas, tais como a
Comissão Cartográfica e Geológica do Estado de São Paulo, o Instituto Agronômico de
Campinas, a Escola Luiz de Queiroz, o Instituto de Veterinária, a Comissão de Debelação de
Pragas, etc..
Os núcleos coloniais atuavam de forma complementar às fazendas de café,
funcionando como reservas de mão‐de‐obra e celeiros alimentares subsidiários do complexo
cafeeiro. Neles foram ensaiadas novas perspectivas agropecuárias, como a incubação de
novas culturas (algodão e laranja) e a criação de animais alternativos à cultura cafeeira.
Embora São Paulo tenha recebido grandes levas de imigrantes durante a República, o
Estado não desenvolveu uma política consciente de assentamentos de colonos em terras
9

devolutas, e assim o sistema de colonização por pequena propriedade nunca tomou vulto,
tendo se desenvolvido apenas após a I Guerra Mundial, como resultado do parcelamento
das grandes propriedades.
As possibilidades de implantação dos núcleos coloniais em São Paulo restringiam‐se
às terras secundárias à economia cafeeira; os altos custos para viabilizar tais
empreendimentos (demarcação e regularização da propriedade dos núcleos, abertura de
vias de comunicação para mercados consumidores, auxílios para a construção de casas para
imigrantes e demais instalações produtivas, além de subsídios para a implantação das
lavouras e criação de animais), dependiam do aparato do Estado.

Essas empresas

contrariavam os interesses das elites paulistas, pois utilizavam recursos necessários aos
outros suportes requeridos pela expansão cafeeira.
Outro aspecto relevante no período de estudo é o papel das ferrovias como
estruturadoras do espaço. Algumas dessas ferrovias, como é o caso da Cia. Estrada de Ferro
Dourado, foram construídas depois do território desbravado, povoado e do cultivo
estendido, a fim de lhe assegurar o frete. A implantação da rede ferroviária paulista é
resultado da necessidade de ligação das áreas produtoras de café até os portos. A expansão
dessa rede foi a responsável pela integração de parte do território paulista ao
desenvolvimento econômico por que passava o país, além de ter incentivado a ocupação
territorial, a fixação populacional e o movimento imigratório, tendo promovido a fundação
de várias cidades e impulsionado a economia de outras.
Esta dissertação visa buscar os importantes subsídios que as análises particulares e os
estudos de caso podem trazer para a compreensão da urbanização no interior do Estado de
São Paulo, como a relevância do período cafeeiro na estruturação das bases do urbano nessa
região (em especial no período anterior a 1940), do sistema paulista de cidades, bem como
as diferentes determinações deste processo nesses espaços regionais.
O objeto geral deste trabalho é a documentação da produção e ocupação de parte do
território paulista, aqui chamado ‘Zona Douradense’, desde as origens de sua formação, até
o seu desenvolvimento recente.
Tendo em vista que a zona de estudos é composta por 34 localidades e que seria
inviável, dentro do tempo que tivemos para o desenvolvimento desta dissertação, nos
determos com igual profundidade sobre cada uma delas, selecionamos 2 localidades que são
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representativas do processo pelo qual passou a região. Essas localidades são: Dourado
(localidade que ainda sofre processo de estagnação econômica iniciado com o fim do ciclo
cafeeiro e erradicação da ferrovia) e Nova Europa (núcleo colonial, exemplo do
planejamento estatal para essa parte do território paulista), que são nossos objetos
específicos de estudo.
Essa dissertação foi elaborada a partir do entendimento das seguintes
condicionantes: a) condições histórico‐espaciais que levaram à implantação dos núcleos
iniciais das localidades pertencentes à Zona Douradense; b) a chegada do ciclo cafeeiro,
quando muitas são elevadas à categoria de municípios e tem seu desenvolvimento mais
significativo; c) implantação da Cia. E. F. Dourado; d) início do processo de estagnação
econômica, comum a muitas cidades dessa zona, com a substituição da cultura cafeeira pela
algodoeira e posteriormente pela canavieira; e) desativação e erradicação das linhas
ferroviárias; f) processo de redistribuição dos fluxos de transporte da ferrovia para a rodovia;
g) reconfiguração das relações de identidade e interdependência das localidades, a partir da
alteração dos meios de comunicação entre elas.
Também se procurará fazer uma leitura do espaço dessas cidades através das
relações entre as pessoas e seu universo físico, entendendo que essas relações mudam com
o tempo e que, se se quiser compreender a realidade dessas localidades, a visão não pode
ser estática, uma vez que os objetos de estudo definidos, as cidades da rede, estão em
constante transformação. Portanto, o que aqui se propõe é o estudo do processo.
Embora com foco nas cidades da Douradense, aqui trabalhamos com uma rede de
cidades, por entender que estudos de casos isolados nos dizem muito pouco, mas quando
observamos fenômenos que se repetem no tempo e no espaço, podemos identificar
relações entre esses fenômenos, tornando possível seu entendimento.
A proposta se justifica pela escassez de estudos sobre a problemática das cidades de
pequeno e médio porte, particularmente sobre as cidades pertencentes ao que aqui
chamamos de ‘Zona Douradense’. É importante ter em conta que, segundo dados do Censo
Demográfico de 2.000, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, em torno de 200
municípios possuem populações entre 10 mil e 50 mil habitantes e apenas cerca de 100
cidades apresentam populações maiores. Portanto, a grande maioria das cidades do estado
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é de pequeno e médio porte, constituindo um importante campo de atuação dos arquitetos
urbanistas.
Ainda segundo dados do Censo de 2.000, esses 200 municípios citados acima tiveram
um crescimento 20% maior do que o crescimento vegetativo da população brasileira na
ultima década do século XX, além de apresentarem um taxa de urbanização em geral
superior a 75%. Esses dados nos mostram uma mudança no perfil destas cidades, perfil que
precisa ser entendido e abordado dentro da atuação dos arquitetos.
A rede de cidades que compõe nosso objeto de estudo, apesar de submetida a
determinantes comuns, apresenta trajetórias particulares que marcaram de forma concreta
o desenvolvimento de cada uma delas. Quanto às semelhanças, estas cidades tiveram seu
desenvolvimento intimamente relacionado com a ferrovia e a agricultura (inicialmente
cafeeira, passando pela algodoeira e atualmente a canavieira), além de outras similaridades
culturais, arquitetônicas, socioculturais e condições geográficas semelhantes.
O estudo da história da Estrada de Ferro Dourado se faz necessário pelo papel que
desempenhou como ponto de ligação e fator de transformação entre as localidades tratadas
na pesquisa. É exemplo da importância dessa ferrovia para a região o quanto a erradicação
dos seus ramais veio agravar a situação de várias cidades da zona, já abaladas com a crise do
café ‐ uma vez que muitas dessas localidades surgiram simultaneamente à expansão
ferroviária e mantinham com ela uma identidade de zona e tiveram que reconfigurar toda
sua identidade geográfica a partir da substituição da malha ferroviária pela rodoviária, o que
dificultou o acesso entre cidades vizinhas, priorizando o acesso aos grandes centros.
Além disso, muitas dessas pequenas cidades sofreram uma enorme redução em sua
população a partir da erradicação dos ramais, pois parte considerável dessa população era
de funcionários da Cia. E. F. Dourado que perderam seus empregos e tiveram que mudar de
cidade com seus familiares em busca de trabalho. Exemplos dessa situação são as cidades de
Dourado, que em 1920 chegou a contar com cerca de 18 mil habitantes e, 50 anos depois,
em 1970, contava com apenas 5.634 habitantes (atualmente conta com aproximadamente
9.000 habitantes) e Trabijú, que no período da erradicação do ramal sofreu a maior crise de
sua história, com a mudança em massa da sua população.
Também justificamos a importância dessa pesquisa tendo em vista que dentre as
cidades pertencentes à zona de estudos, nas que conseguiram um maior desenvolvimento
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econômico, seus núcleos centrais vem passando por um processo de decadência e
deterioração, graças às contradições em seus processos de desenvolvimento, resultando em
distorções e na perda da qualidade de seus espaços e consequentemente na qualidade de
vida. Nas cidades menores, as áreas centrais foram ‘preservadas pela pobreza’, sendo que na
maioria delas, as instituições mais importantes ainda estão ali localizadas, o que não impede
que seu patrimônio arquitetônico seja descaracterizado e substituído por falta de legislação
específica para suas necessidades e características.
Por fim, justifica‐se a importância da presente proposta de pesquisa pelo fato de que
muito provavelmente a produção espacial urbana do passado tem vínculos estreitos com o
presente, configurando‐se como um referencial histórico, e a sua degradação e
desvalorização implicam na perda da identidade cultural e da qualidade de vida de toda a
região em estudo. Além da perda do patrimônio arquitetônico, também vem se perdendo os
valores e costumes da região, resultando em atitudes equivocadas em relação à realidade
física local. Entende‐se como necessário um resgate desses valores patrimoniais,
principalmente uma maior divulgação da história local aos seus habitantes, a fim de
despertar‐lhes a consciência de fazer parte de uma história.
Contudo, este trabalho pretende contribuir para as discussões sobre a preservação
do patrimônio cultural das pequenas cidades do interior paulista e apresenta reflexões a
respeito da urbanização desta parte do território e do descompasso entre a arquitetura
produzida na região com o que já se construía em centros maiores.
A metodologia de trabalho se fundamentou no trabalho de campo, em revisão
bibliográfica e na pesquisa de documentos primários e fontes orais.
A dissertação se organiza em quatro capítulos. No primeiro serão abordadas as
questões referentes à ocupação do território da zona douradense e alguns de seus
condicionantes como a expansão da lavoura cafeeira, assim como a expansão ferroviária, a
politica de povoamento governamental e a implantação de núcleos coloniais. Também
procuramos através da observação de mapas de 1938 pertencentes ao acervo do Instituto
Geográfico e Cartográfico e da coleção de Aerofotos Obliquas de 1939 pertencentes ao
mesmo acervo, assim como de imagens atuais de satélite, sistematizar as características
gerais de implantação das formações urbanas, nossos objetos de estudo.
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A partir destas observações foi possível constatar dois tipos de cidade: uma nascida
em solo sacro, a partir de patrimônios religiosos e outra nascida em solo laico, a partir dos
núcleos coloniais ou de estações ferroviárias.
No segundo capítulo tratamos da cidade de Dourado, apresentando um breve
histórico seguido por um pré‐inventário arquitetônico e por vistas esquemáticas onde
procuraremos observar as características de seu patrimônio construído. Vale aqui destacar a
série de dificuldades encontradas para a elaboração deste capítulo, como a ausência de
bibliografia específica sobre a cidade, ausência de arquivos organizados, tanto de imagens
quanto de documentos históricos. As imagens reproduzidas neste capítulo fazem parte do
acervo pessoal de moradores da cidade que gentilmente colaboraram para o
desenvolvimento desta dissertação, assim como todos os mapas reproduzidos foram
elaborados a partir da observação de imagens de satélite, o que resulta em uma serie de
imprecisões, mas que, entretanto não influenciam no resultado das observações.
No terceiro capítulo tratamos da cidade de Nova Europa, também procurando
elaborar um breve histórico seguido de um pré‐inventário arquitetônico. As mesmas
dificuldades relatadas sobre Dourado se apresentaram ainda maiores para Nova Europa, já
que a cidade ao longo de sua história ‘pertenceu’ administrativamente a diferentes cidades e
seus documentos históricos estão espalhados em meio a arquivos de Araraquara, Ibitinga e
Tabatinga, o que limitou ainda mais o acesso a eles.
Por fim, no quarto e ultimo capitulo trataremos das constatações acerca desta
arquitetura cotidiana e anônima, entretanto digna de preservação já que ela, mais que
qualquer outra, é quem dá a cara das cidades e mais fielmente nos conta sua história.
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“Todos cantam sua terra
Também vou cantar a minha,
Nas débeis cordas da lira
Hei de fazê‐la rainha.
‐ Hei de dar‐lhe a realeza
Neste trono de beleza
Em que a mão da natureza
Esmerou‐se em quanto tinha.”
(Casemiro de Abreu)
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1.0 ‐ Antecedentes históricos – a ocupação dos Campos de Araraquara e o
desmembramento dos municípios pertencentes à Zona Douradense:
As cidades objetos de estudo tratadas nesta dissertação fazem parte da zona
ferroviária conhecida como Zona Douradense, que abrange as cidades atendidas no início do
século XX pela Estrada de Ferro Dourado. Esta ferrovia se estendia pela região central do
Estado de São Paulo, o planalto ocidental paulista, conhecida no século XVIII como Campos
ou Sertões de Araraquara.
Segundo Corrêa (1967), a denominação Campos de Araraquara se referia a toda a
região ao norte do Rio Piracicaba, tendo inicio na região do Morro de Araraquara, até o lado
norte do rio Jacaré Pepira, área ocupada originalmente pelos índios Guaianases.
Já Monbeig (1984) situa os Campos como a área do planalto ocidental paulista
delimitada ao sul pelo Rio Grande e ao leste pelas escarpas ou cuestas da Serra Geral, área
com clima favorável para a cultura do café (zona de transição entre o clima tropical e o
subtropical) e com grande diversidade de espécies vegetais. Ainda nos informa Monbeig
(1984) que os Campos apresentam dois tipos de solos, a terra roxa, o solo ideal para o
cultivo do café, que aparece nos planaltos de Araraquara, Jaú, Ribeirão Preto e São Manoel e
solos areníticos mais pobres, localizados nas bordas das cuestas, formando uma faixa
improdutiva em meio aos cafezais.
A ocupação dos Campos teve início nas ultimas décadas do século XVIII, com o
estabelecimento de caminhos que levavam às minas de ouro de Goiás e Mato Grosso.
Segundo Castro (1916), com objetivo de controlar as remessas de ouro a Portugal e dificultar
seu contrabando, em 1721 o então governador da Província de São Paulo, Capitão General
Cesar de Menezes dá inicio aos estudos de alternativas de acesso as minas por via terrestre.
Segundo Benincasa (2002), até então se chegava às minas de Mato Grosso através
do Rio Tietê e de outros rios navegáveis e se chegava à Goiás de forma ainda mais
complicada, por uma rota através dos afluentes da margem esquerda do Rio Grande e da
margem direita do Rio Tietê.
O caminho foi finalizado em 1725 e cinco anos depois, em 1730, abandonado por
determinação de uma Carta Régia até 1770, quando foi novamente reestabelecido por
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ordem do Capittão General Luiz Vaz dde Toledo Piza,
P
a fim de
d facilitar a comunicaação com a
nia militar de
d Iguatem
mi, instaladaa em Mato Grosso parra defenderr o território contra o
colôn
avanço espanhol. Com a destruiçãoo da colônia militar, este
e
camin ho foi maiis uma vezz
ndonado em
m 1777, para ser reabberto definitivamente dois anos ddepois, porr ordem do
o
aban
então governador da Província de Sãoo Paulo, Anttonio Manoel de Melloo.

Limites aprooximados dos Ca
ampos de Araraquara
Mapa esquemático elaborado
e
a partir da apresentaçãão de Maria de Annunciação
A
Mad
dureira no Seminnário A Casa do Pinhal
P
em 1999

Segundo
o Taunay (1
1981), estee caminho ficou conhecido comoo Picadão de Cuiabá,,
partia da cidadee de São Paaulo, passa ndo pelas atuais
a
cidad
des de Itú, Porto Feliz, Rio Claro,,
São C
Carlos, Araraquara, Itáápolis, São José do Rio
o Preto e Paranaíba, aaté Cuiabá. Lemos, em
m
sua H
História de Araraquaraa, relata a im
mportânciaa da ocupaçção da regiãão para a manutenção
m
o
do caminho e dos
d inúmerros boatos ssobre os rios e morro
os aurífeross que atraírram muitoss
aven
ntureiros para a região na segundaa metade do
o século XV
VIII.
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Seus prim
meiros sesm
meiros migrraram das antigas
a
zonas açucareiiras que en
ntravam em
m
declíínio, especiaalmente das localidadees de Itu, Piracicaba e Porto
P
Feliz a fim de expandir suass
lavou
uras e forneecer gênero
os alimentíccios para o quadrilátero do açúc ar. Posterio
ormente, jáá
na primeira mettade do sécculo XIX, em
m função do
o esgotame
ento das miinas de ouro de Minass
Geraais e da neccessidade de busca dee novas pasttagens para
a os rebanhhos, os Cam
mpos foram
m
ocup
pados por mineiros
m
vin
ndos em suaa maioria, do
d Vale do Rio das Moortes, em um
m processo
o
que aalguns auto
ores chamam
m de “frentte de expansão”.

Mapa esque
emático das corre
ente migratóriass que povoaram os
o Campos de Araraquara: as setaas vermelhas ind
dicam
o fluxo doss mineiros no iníccio do século XIXX provenientes do
o Vale do Rio dass Mortes e as settas amarelas indicam
o fluxo de
e imigrantes euro
opeus via porto dde Santos a partiir da década de 1880.
1
Fonte: Beniincasa (2003, p. 83)
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Segundo
o Corrêa (19
967), desiluddidos com a escassez do
d metal naa região e lo
ocalizados a
grand
de distanciia dos centtros produttores, essess primeiross habitantees transplan
ntaram seu
u
modo de vida para
p
o “Sertão Paulistaa” e foram obrigados a introduziir a criação
o de gado e
desenvolver um
ma lavoura de subsistêência. Por issso, fixaram
m‐se primeirramente naas áreas dee
pos ou cerrados, mais fáceis de cuultivar e pro
opícias à criação de gaado. O gado
o era criado
o
camp
solto
o, exigindo pouca mão
o de obra e a agriculttura era re
estrita a gê neros de subsistênciaa
como
o mandiocaa, milho, arrroz, feijão e algodão.
As dificu
uldades eco
onômicas eenfrentadass por parte
e da popullação mine
eira e anoss
depo
ois o alistaamento paara a Gueerra do Paaraguai, se
egundo Moonbeig (1984, p.133))
incen
ntivaram a emigração:
e
“Crescia a ppobreza e contra
c
isso o único rem
médio era a emigração.
Pertu
urbações po
oliticas, a tentativa
t
reevolucionariia de 1842, vieram a rreforçar a partida
p
doss
18
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mineeiros para a as novass terras. Poor fim, durrante a Guerra do Paaraguai de 1864‐1870
0
prefeeriu bom nu
umero desttes correr o risco da vida
v
no serrtão a sujeiitar‐se ao alistamento
a
o
milita
ar”.
mportante que influen
nciou a atra
ação dessa leva de mineiros foi a
Um terceiro fator im
aprovação da Leei nº601 de
e 18 de seteembro de 1850,
1
a chamada Lei dde Terras, que
q emboraa
tenha sido criad
da para con
ntrolar a poosse das terras devolu
utas acabouu por intenssifica‐la. Dee
acord
do com Maartins (1979
9), a Lei de Terras foi um instrum
mento para assegurar a estruturaa
produtiva escravista mesm
mo após sua extinção, restringindo
r
o o acesso à propriedade da terraa
e da mesma forma assegurrando a ofe rta de mão de obra para as elites agrarias.
Segundo
o Ghirardello (2002) o prazo estab
belecido para o registrro das terras ocupadass
namental e a impossibilidade dee
antes da aprovação da leii por possee ou concesssão govern
ocup
pação de no
ovas terras devolutas, a não ser por
p compra
a direta do Estado, acaabaram porr
incen
ntivar sua ocupação ilegal nessee espaço de tempo. O próprio ggoverno, que pela leii
deveeria demarccar estas terras, reservvando as de
e seu intere
esse e venddendo as demais, não
o
agiu com a rapid
dez necessáária.

Frentte avançada de povoamento no EEstado de São Paulo em diferente
es épocas. Fonte:: Ohtake, 1982.

Em 1817
7, devido à necessidadde da Coro
oa em se fazer presentte naquela região, foii
criad
da a Fregueesia de São Bento de Araraquaraa, o primeiro povoadoo desta reggião que see
desenvolveu len
ntamente no
n inicio doo século XIX, até a introdução dda lavoura cafeeira
c
naa
19
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década de 1830, quando passou por um período de grande desenvolvimento
socioeconômico, com seu ponto alto na primeira metade do século XX.
Extremamente rentável, a lavoura cafeeira levou à abertura de inúmeras fazendas
num curto espaço de tempo e a exigir grande quantidade de mão de obra para seu cultivo,
tanto escravos de origem africana quanto trabalhadores livre de origem europeia1. De
acordo com Ghirardello (2002), os novos ocupantes destas terras terão um perfil diverso do
anterior: serão proprietários de terras em outras zonas do estado, detentores de grandes
capitais e que formarão de imediato grandes fazendas de café através da compra dos
antigos posseiros ou pela apropriação de terras devolutas.
Entretanto, no inicio do século XIX ainda eram poucas as estradas na região, já que a
maioria das cidades localizava‐se junto à costa ou próximas a cursos d`água. A ligação
terrestre entre as diferentes regiões do estado de São Paulo e deste com o restante do país
de fato só iria ocorrer com o advento das ferrovias.
A ocupação dessas terras ainda inexploradas no interior do Estado de São Paulo,
juntamente com o início da imigração subvencionada, levaram ao surgimento de um número
significativo de novas cidades, assim como ao aumento da densidade demográfica, a uma
maior interligação territorial e a um aumento da receita estadual. Essas cidades novas,
atreladas muitas vezes a fazendas de café e interligadas por ferrovias escoadoras da
produção, consolidaram uma inicial rede de cidades que propiciou o surgimento de um
mercado interno, produtor e consumidor de bens de consumo. Esse processo exigiu uma
estrutura capaz de atender as novas necessidades materiais (sistemas de água e esgotos,
serviços, bens industrializados, alimentos, etc.) e institucionais (aparelho administrativo,
bancos, escolas, etc.) que acompanhassem seu desenvolvimento.
A chegada da ferrovia terá importante papel de atração para a população urbana, já
que viabilizaria a ocupação inicial dos núcleos urbanos, garantindo acesso e propiciando seu
desenvolvimento através de do escoamento de sua produção agrícola.
Grande parte das cidades paulistas fundadas em fins do século XIX e nos primeiros
anos do século XX terão origem em patrimônios religiosos. Neste período, por suas
atribuições, inclusive a formação de povoados, a presença da Igreja Católica significava a

1

Para se ter uma melhor idéia da mão de obra demandada pela cultura cafeeira ver as imagens reproduzidas
no Anexo 01, pertencentes ao acervo do Arquivo do Estado de São Paulo.
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presença do Estado. Até a República serão constantes as doações de terras para a formação
de patrimônios religiosos no estado de São Paulo (Monteiro, 1993, p.248‐9).
Sobre o processo de doação de terras rurais para o patrimônio religioso Marx (1991,
p.39) nos informa que um fazendeiro ou um grupo deles doava tais terras à Igreja Católica,
que passaria a se responsabilizar pelo futuro povoado. Tal patrimônio seria como um dote
para a construção da capela, que agregaria população ao seu redor e essa capela estaria sob
a proteção religiosa de um santo determinado pelo doador.
De acordo com Ghirardello (2002, p. 155) os nomes dessas futuras cidades sempre
viriam precedidos por qualificações sacras, relacionadas ao nome de seus santos padroeiros,
pratica que foi aos poucos abandonada por nomes quase sempre ligados a fatores
geográficos. Segundo o mesmo autor (p.157‐8), o processo de formação dos povoados
seguia uma serie de etapas:
“ (...) a partir da doação do chão para a Igreja, providenciaria‐se por conta da
Câmara responsável pelo termo o arruamento do novo Patrimônio. O executor do serviço, o
arruador, era indicado pela edilidade e devia, a fim de efetiva‐lo, guiar‐se por suas posturas.
Esse profissional era, regra geral, agrimensor em razão da rara atuação de engenheiros,
tanto no pais como um todo, como particularmente no interior de São Paulo até o inicio do
século XX.” Ghirardello (2002, p. 155)

Neste momento os terrenos urbanos ainda valerão pouco em termos econômicos,
mas sua formação e ocupação serão importantes para a valorização e parcelamento das
terras rurais e como locais de fornecimento ocasional de mão de obra para as fazendas.
Sobre o solo urbano, Queiroz (1996, p.112) afirma que:
“(...) o preço de venda não era alto: o que pretendiam era por meio da criação da vila,
da qual seriam fundadores e benfeitores e cuja administração giraria a sua volta, obter
facilidades de mão de obra, assim como a valorização de sua própria fazenda, que com o
progresso da vila, em breve estaria às portas de um centro populoso e dobraria de preço.”
Queiroz (1996, p.112)

Alguns autores afirmam que os fazendeiros do café dirigiam o estado de São Paulo, já
que muitos deles estavam envolvidos com a politica ou tomavam parte no poder publico ou
ainda estavam à frente de instituições bancarias. Segundo Matos (1974), os coronéis do
Oeste paulista assumem um caráter “paternal”, tornando‐se um elemento necessário na
conjuntura social e econômica por suas relações com o governo, atuando como elemento de
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ligação entre sua “zona” e os poderes competentes, já que muitas vezes era através de seu
intermédio que as povoações conseguiam melhoramentos públicos.
Os povoados que surgiram nesse período tanto por ação dos proprietários rurais
quanto, mais tarde, pela chegada da ferrovia, possuem características próprias da
implantação de seus traçados, se comparadas a outras que as precederam. Como o traçado
das ferrovias era desenhado para escoar a produção, esses povoados surgiam onde havia
produção de café. Segundo Costa (2003), nesse momento a questão não era desenhar o
urbano, mas planejar o estado territorialmente. A forma urbana seria uma consequência,
estaria muito mais relacionada ao papel dessa cidade na articulação territorial.
Segundo Cano (1977), esse processo de urbanização foi possível graças a uma série
de fatores: a) produção de café, a atividade principal; b) agricultura produtora de alimentos
e matérias primas (tanto a produção de subsistência cultivada no interior da propriedade
cafeeira quanto a produção externa a ela, dirigida ao mercado); c) atividade industrial
(produção de equipamentos de beneficiamento de café, indústria de sacaria de juta para
embalagem e demais setores da indústria manufatureira, em especial, o têxtil); d)
implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário paulista; e) expansão do sistema
bancário e de atividades comerciais de exportação e importação; f) desenvolvimento de
atividades geradoras de infraestrutura (portos, armazéns, transportes urbanos e
comunicação) e atividades inerentes à própria urbanização (comércio por exemplo); g)
atividades dos governos federal e estadual.
Queiroz (1996, p.113) observa que a multiplicação das vilas fez com que se
desenvolvesse no estado de São Paulo a pequena propriedade, fenômeno até então raro na
historia brasileira.
As cidades que fazem parte da Zona Douradense e que são nosso objeto geral de
estudos são: Ribeirão Bonito (localidades Ferraz Salles, Sampaio Vidal e distrito de
Guarapiranga), Trabijú, Boa Esperança do Sul (localidades de Java, Pedra Branca e Ponte
Alta), Gavião Peixoto (distrito de Nova Paulicéia), Nova Europa (estação Macaia), Tabatinga,
Ibitinga (estação Cambaratiba), Borborema, Porto Ferrão, Novo Horizonte, Dourado (Vila
Santa Clara e estação Major Novaes), Bocaina (distrito de Pedro Alexandrino e estação Posto
Rangel), Taboca, Santa Eulália, Bariri, Morais de Barros, Marambaia, Itapuí (Josué Prado) e
Jaú (Pacheco). Entretanto, dessas 34 localidades selecionamos duas que são representativas
22

do processo pelo qual passou a região; essas cidades são Dourado (localidade que ainda
sofre processo de estagnação econômica iniciado com o fim do ciclo cafeeiro e erradicação
da ferrovia) e Nova Europa (núcleo colonial, exemplo do planejamento estatal para essa
parte do território paulista), que são nossos objetos específicos de estudo.
Muitas dessas localidades se desenvolveram a partir da base café‐ferrovia, apesar da
diversidade de fatores que deram origem aos seus núcleos iniciais. São exemplos dessas
diversas origens as cidades de Bocaina, que se localizava num ponto de passagem
obrigatória para quem vinha da região de Jaú para Araraquara, cujos primeiros moradores
foram provenientes de Jaú e Dois Córregos, cidades atingidas entre 1887 e 1889 por surtos
de febre amarela; Borborema, que era ponto de passagem para os que seguiam para o Mato
Grosso e que teve origem com o quilombo de Fugidos; Dourado, onde no século XIX se
fixaram os mineiros ‘torna viagem’ provenientes de Caldas Novas, Ouro Fino, Pouso Alegre,
Alfenas, Campanha, Piuim, Campo Belo e Formiga; Novo Horizonte, inicialmente ocupada
por criadores provenientes de Descalvado e Pirassununga em busca de novas terras; Trabijú,
que teve origem a partir da construção da Cia. E. F. Dourado, nascendo como vila ferroviária
e Nova Paulicéia, que foi originalmente uma das três colônias resultantes do
desmembramento do Núcleo Colonial Cambuhy, parte da política de interiorização
implementada pela Secretaria da Agricultura.
Entretanto, somente a partir dos anos 1920, quando a malha ferroviária paulista já
estava consolidada é que as diferentes regiões do estado passarão a ser reconhecidas pelo
nome das ferrovias que as atendiam.
O quadro abaixo mostra a sequencia do desmembramento dos municípios2 tratados
nesta dissertação. Os quadros em vermelho são municípios da Zona Douradense e os dois
que estão destacados em cinza, são nossos objetos de estudos mais específicos. A primeira
data entre parêntesis se refere ao ano em que estas localidades foram elevadas à freguesia e
a data seguinte se refere ao ano em que se emancipa do município ao qual pertencia, em
alguns casos recebendo o status de vila, em outros já como município.

2

Para se ter uma melhor ideia de como se deu o desmembramento politico‐administrativo dos municípios do
Estado de São Paulo, observar a sequencia de mapas elaborados pela Fundação SEADE reproduzidos no Anexo
02.
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OBS:: as datas entre parêntesis
p
à direita correspondem
m à criação do diistrito e as datas localizadas à esqquerda à criação do município.
o do desmembra mento territorial‐administrativo dos municípios ppaulistas
FONTE: Quadro

Localização do
os municípios peertencentes à Zon
na Douradense no
n Estado de Sãoo Paulo.
ona ferroviária atendia a municíppios de quatro re
egiões administra
ativas: Região dee São Carlos (Ribe
eirão Bonito e
Observar que esta zo
D
Dourado); Região
o de Araraquara (Trabijú, Boa Espperança do Sul, Gavião
G
Peixoto, Nova
N
Europa, Tabbatinga, Ibitinga,, Itápolis e
Borborem
ma); Região de Ja
aú (Jaú, Bocaina,, Itapuí, Boracéia
a e Bariri) e Regiã
ão de Catanduva (Novo Horizonte
e).
Elaborado a partir de mapa oobtido em www.ssp.gov.br acessado em janeiro dee 2011
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1.1 ‐ A expansão da lavoura cafeeira e a chegada da ferrovia
No período entre 1830 e 1870, apesar do café já ter chegado aos Campos de Araraquara,
isso aconteceu de forma bastante pontual, já que a estrutura pastoril ainda era a principal
fonte de renda e a cana de açúcar ocupava as terras mais férteis.
Segundo Tschudi (1980), não compensava financeiramente plantar café além de Rio
Claro, pois a grande distancia até o porto e a precariedade das estradas, inviáveis para o
transito de veículos de rodas, encarecia muito e tornava arriscado o transporte da produção
em lombo de burro, anulando qualquer tentativa de transformar em comerciais as lavouras
da região.
A solução encontrada para baratear os preços do café e garantir a agilidade no seu
transporte, tornando‐o competitivo no mercado internacional, foi a construção de ferrovias
que escoassem a produção até o porto de Santos. Mas segundo Maluf (1995), mesmo com a
ferrovia, os preços do transporte não caíram como esperado e os grandes fazendeiros, na
tentativa de minimizar ainda mais os custos, articulavam politicamente para conseguir
estações próprias ou convenientemente localizadas em suas terras, ou então criavam ramais
secundários, vulgarmente chamados de cata‐café, que partiam da linha tronco para suas
fazendas.
A construção das ferrovias em São Paulo ocorreu após a primeira metade do século
XIX, construindo uma verdadeira rede de captação de café em direção ao porto de Santos.
Suas linhas se expandiram orientadas pela localização das lavouras e serviram praticamente
a todas as regiões do Estado de São Paulo, desempenhando papel fundamental em seu
desenvolvimento socioeconômico, deslocando consigo o povoamento e estabelecendo
cidades onde se instalavam as estações. Além de transportar a produção agrícola aos
mercados internos e externos, transportava os produtos necessários à subsistência dos
povoados e à construção e desenvolvimento das cidades.
Das ferrovias de primeira categoria, que funcionavam como os principais corredores,
partiam uma série de outras pequenas ferrovias que eram operadas como captadoras de
mercadorias, passageiros e animais, constituindo uma rede complexa formada por
diferentes ferrovias com diferentes bitolas e extensões. Segundo Nunes (2002), o volume de
cargas e passageiros obtidos por esses pequenos ramais era essencial para a ‘saúde
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econ
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Expansão daa cultura cafeeira
a. Fonte: Matos, 1981

Evolução
o ferroviária em São Paulo entre 1870 e 1900. Fonte: Matos, 19811.

Evolução
o ferroviária em São Paulo entre 1900 e 1940. Fonte: Matos, 19811.
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Um fator importante para a expansão das linhas férreas foi a promulgação da Lei nº
30, de 13 de junho de 1892, que passou a regular a concessão de estradas de ferro no estado
de São Paulo, rompendo com o privilégio de zona. Além de outras providências, a referida lei
determinava:
“A estrada de ferro gozará de uma zona garantida de cem metros de cada lado,
reduzida a cinquenta metros nas gargantas e declives de serras (...) dentro da qual nenhuma
outra estrada de ferro poderá receber gêneros ou passageiros, salvo o caso de outras ou
mais estradas terem o mesmo ponto inicial e terminal; (...) poderá qualquer outra (ferrovia)
atravessar a mesma zona, cruzando a linha, sujeita, porém, ao ônus provenientes do
cruzamento”.3

A Estrada de Ferro do Dourado foi uma ferrovia de terceira categoria, inaugurada em
1900, encampada pela Companhia Paulista em 1949 e desativada em 1969. A expansão de
suas linhas deu‐se no contexto de expansão da agricultura paulista em direção às novas
áreas e também diante da recusa da Companhia Paulista em prosseguir além de Ribeirão
Bonito.
Em 1896 Cyro Marcondes de Rezende obteve a licença para a construção e
exploração da linha para além de Ribeirão Bonito, fundando a E. F. do Dourado, cujo
objetivo inicial foi avançar a linha de Ribeirão Bonito até a Vila de Dourado. Em fevereiro de
1902, uma nova concessão autorizava a expansão da Douradense até Boa Esperança do Sul,
seção inaugurada no ano seguinte.4
Entre 1903 e 1910 a expansão dos trilhos prosseguiu até os municípios de Boa
Esperança do Sul, Trabiju, Bocaina e Bariri, já produtoras de café e também até os recém‐
inaugurados núcleos coloniais de Gavião Peixoto, Nova Paulicéia e Nova Europa e
posteriormente para as estações Java e Ponte Alta. Nos anos seguintes com a abertura das
estações de Tabatinga (1909) e Ibitinga (1910), a Douradense já se estendia por 122 km. Em
1910, partindo de Trabiju com destino a Jaú, foi criado o ramal de Bariri com
aproximadamente 62 km de extensão, atendendo as localidades de Pedro Alexandrino,
Bocaina, Izar, Posto Rangel, Taboca, Santa Eulália e Bariri.5
Típico exemplo de ferrovia do café, a Douradense atendia aos municípios de Ribeirão
Bonito, Boa Esperança do Sul, Nova Europa, Tabatinga, Ibitinga, Itápolis, Borborema, Novo
Horizonte, Bocaina, Bariri e Jaú. A linha‐tronco se estendia para Oeste do estado até a cidade
3

São Paulo (Estado). Lei nº 30, de 13 de junho de 1892.
São Paulo (Estado), Decreto nº 1003 de 11 de fevereiro de 1902
5
CEFD. Relatório do ano de 1907. São Paulo, Duprat & Cia, 1908, p. 3‐5
4
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de N
Novo Horizo
onte, tendo à esquerdaa o Rio Tiettê e à direitta a E. F. Arraraquara, com a quall
manttinha contaato através da estaçãoo de Tabatinga. Essa região
r
compposta por pequenas
p
e
novaas cidades, mas de siggnificativa produção cafeeira,
c
se
egundo Millliet (1982), chegou a
ocup
par em 1935
5 o primeiro
o lugar na pprodução de
e café do Estado de Sãoo Paulo.

É curioso
o o fato de
e esta com
mpanhia forma‐se e exxpandir‐se nno momen
nto em quee
diverrsos autores apontam como senddo o da prim
meira crise da
d economiia cafeeira. Sobre essee
perío
odo de crise, Abreu (1
1990) nos iinforma que se do po
onto de vistta dos cafe
eicultores a
desvalorização da
d moeda diminuiu
d
oss diversos effeitos da crise, do ponnto de vista da ferroviaa
resulltou em uma maior dificuldadee na impo
ortação de trilhos, vaagões e lo
ocomotivas,,
neceessários à exxpansão dass linhas.
De formaa direta ou indireta, a expansão dos
d trilhos beneficiava
b
a economiaa regional e
os ussuários de uma
u
área geográfica m
maior do qu
ue apenas as cidades oonde eram construídas
c
s
as esstações. O estímulo que a ferrovvia trazia ao
o progresso
o econômicco também para estess
povo
oados localizados além
m da “bocaa do sertão” também
m era conssiderável. Os
O diversoss
serviços oferecidos pela ferrovia comoo o telégraffo, que além
m de servir à operação da ferroviaa
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(circulação de trens, ordens diversas, transmissão de dados, etc.), servia como instrumento
de comunicação para a população.
Estas ferrovias menores também desempenharam importante papel na vitalidade
econômica de uma serie de pequenas cidades do interior paulista, como a cidade de
Dourado, por exemplo, que após a erradicação dos cafezais e da ferrovia, mesmo com a alta
da cultura do algodão que se sucedeu ao café, entrou em um processo de involução tanto
populacional quanto econômica.
Com a Primeira Guerra Mundial, as ferrovias passam por novo período de crise, não
apenas pela própria situação interna, mas, sobretudo pela retração das exportações, o que
reduzia significativamente o volume de café transportado pelas ferrovias, comprometendo
sua rentabilidade. A redução no transporte do café também foi agravada a partir de 1929
pela politica de desvalorização dos preços do produto, que retinha grande parte das safras
nos armazéns reguladores localizados no interior do estado, enviando para o porto de
Santos apenas a quantidade imediatamente necessária à exportação. Soma‐se a isso o inicio,
em 1929, da substituição de algumas lavouras de café por algodão e do surgimento na
década de 1930 das relações relativas a encargos sociais, fator também de acréscimo às
despesas das ferrovias.
Segundo Saes (1981), a crise foi superada nos anos subsequentes, porém suas
sequelas foram irreversíveis. O café continuou como maior fonte de riqueza dos campos de
Araraquara até aproximadamente a década de 1930, porem as sucessivas crises por que
passou o produto no mercado internacional fizeram com que os fazendeiros aos poucos
fossem rompendo com a exclusividade, principalmente a partir de 1929. A decadência
iminente da região, fruto da derrocada do café, foi detida devido ao plantio de outros
produtos como algodão, a cana de açúcar e laranja.
Em meados da década de 1920, parece ter se iniciado uma mudança significativa na
estrutura de transportes no Estado de São Paulo, com um aumento considerável na
quantidade de automóveis e caminhões. Até o final da década de 1930, concorrendo ou
completando o traçado ferroviário, as estradas de rodagem estavam presentes
geograficamente em todas as regiões do Estado, inclusive precedendo a ferrovia em diversas
localidades.
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Com a posse do presidente Juscelino Kubitschek, que tinha entre seus lemas
“governar é abrir estradas”, o transporte rodoviário assim como a instalação de indústrias
automobilísticas no Brasil ganharam destaque na cena econômica, fatores que
comprometeram ainda mais a rentabilidade das ferrovias.
Segundo Nunes (2002), a crise ferroviária no estado de São Paulo foi resultado da
fragilidade das próprias bases em que o sistema foi implantado, especialmente no que se
refere à sua dependência para com a produção cafeeira, sendo obrigado a sujeitar‐se às
oscilações de oferta e demanda do produto, além da disparidade entre o volume de carga
transportada das regiões produtoras do interior para São Paulo e de lá para o porto de
Santos e o trajeto contrário, já que na volta os vagões geralmente seguiam com sua
capacidade ociosa e até mesmo sem carga.
A década de 1960 foi o ‘período negro’ das ferrovias paulistas. Acumulando déficits
operacionais há anos, elas foram aos poucos sendo estatizadas. Em 28 de outubro de 1971
foi promulgada por Laudo Natel, então governador do Estado de São Paulo, a lei que
decretava a constituição de uma empresa denominada Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), de
economia mista, regida pela legislação usual das Sociedades Anônimas e pelo seu Estatuto e
dirigida por um colegiado com mandato de sete anos.
Desta rede de pequenos ramais e sub‐ramais férreos pouco restou após a grande
operação‐desmonte, formalmente instituída com o Decreto‐Lei nº 2698 de 27 de dezembro
de 1955. Este decreto, entre outras providências, determinava a aplicação de recursos em
pavimentação, revestimento e construção de rodovias destinadas a substituir ramais
ferroviários reconhecidamente deficitários. A lei previa inclusive o aproveitamento do leito
ferroviário, que em diversos trechos foi literalmente asfaltado.
A partir de então foram incorporadas à FEPASA a Cia. Paulista de Estradas de Ferro
(1868), a Cia. Mogiana de Estradas de Ferro (1872), a Estrada de Ferro Sorocabana (1871), a
Estrada de Ferro São Paulo a Minas (1890) e a Estrada de Ferro Araraquara (1895),
totalizando 4.500 km de linhas.
Em 1957, também no governo de Juscelino Kubitschek, foi criada a Rede Ferroviária
Federal Sociedade Anônima (R.F.F.S.A.), que incorporou tanto as estradas de ferro já
pertencentes e administradas pela União quanto aquelas cujos contratos de arrendamento
já houvessem sido encampados ou rescindidos.
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Segundo Nunes (2002), entre março e maio de 1961 foi elaborado o “Plano
Quinquenal para Construção e Pavimentação de Rodovias Substitutivas”, trabalho
sistemático visando relacionar os trechos a serem substituídos por estradas de rodagem que
recomendou para erradicação um total de 4.985 Km de linhas. Segundo o mesmo autor,
após o golpe militar de 1964 foi criado o Conselho Nacional de Transportes (CNT), que
dentre suas atribuições básicas deveria “definir as bases da política geral de transportes do
país, rever o Plano Nacional de Transportes e coordenara execução do mesmo, dentre
outras”.
Para Paulo Roberto Cimo Queiroz “se a rede ferroviária poderia ser retificada ou de
qualquer modo melhor adaptada às novas funções que se requeriam dos transportes”, o
autor reconhece que “o país não dispunha de capitais suficientes para empreender um
reordenamento de sua rede ferroviária na escala em que isso se fazia necessário”,
ressaltando que a política brasileira de transportes havia ficado bastante dependente de
capitais externos.
“É interessante notar que não é incomum encontrarem‐se ainda entre os brasileiros
explicações de cunho francamente conspirativo, segundo as quais o triunfo das rodovias teria
sido obtido graças a um verdadeiro complô, envolvendo, numa vasta trama de corrupção, os
governos e as grandes empresas petrolíferas e automobilísticas (todas estrangeiras) – complô
pela qual se teriam deliberadamente deixado as ferrovias à mingua de recursos, os quais em
contrapartida, haveriam sido generosamente fornecidos ao setor rodoviário”.6

A ferrovia entrou em fase de decadência a partir da década de 1950 não só pelo
declínio do café, mas principalmente pela politica em favor do transporte rodoviário adotada
pelo governo Juscelino Kubitschek e pelos seus sucessores. As ferrovias foram
incoerentemente abandonadas pelo poder publico, mesmo sendo um meio de transporte
mais barato, eficiente e já instalado e em contrapartida, grandes rodovias foram sendo
abertas, a partir de então praticamente seguindo os mesmos traçados daquelas, ao menos
no estado de são Paulo.
A erradicação dos ramais veio ainda agravar a situação de várias cidades da zona
Douradense, já abaladas com a crise do café. Muitas dessas localidades surgiram
praticamente junto com a expansão da ferrovia e com elas mantinham uma identidade de

6

QUEIRÓZ, Paulo Roberto Cimó. Notas sobre a experiência das ferrovias no Brasil: história econômica & história de
empresas, p. 91-111, 1991.
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zona, tendo que reconfigu
urar toda suua “identidade geográ
áfica” a parrtir da subsstituição daa
ha ferroviáriia pela rodo
oviária, que dificultou o acesso entre cidadess vizinhas.
malh
Além diisso, essas pequenass cidades sofreram uma
u
enorm
me redução em suaa
popu
ulação, poiss parte con
nsiderável ddela era constituída de funcioná rios dessa companhiaa
que perderam seus emprregos ou ti veram que
e mudar de
e cidade em
m busca de
e trabalho..
Exem
mplos dessaa situação são as cidaades de Do
ourado, que
e em 19200 chegou a ter 18 mill
habittantes, em
m 1970 apenas 5.6344 habitante
es e atualmente po uco mais de 10.000
0
habittantes e Traabijú, que no período ssofreu a maaior crise de
e sua históriia, com a mudança
m
em
m
masssa de sua po
opulação paara outras ccidades.
De qualq
quer forma, só a partir dos anos 70, com a criação do proograma Pro
oálcool e
outro
os de incentivo à indusstrialização,, é que a reggião começou a recupeerar um pou
uco do
presttigio dos tempos em que o café erra a sua graande fonte de
d renda.
Abaixo, foram
f
repro
oduzidos algguns gráfico
os que ilustram os refleexos da politica de
incen
ntivo aos traansportes rodoviários
r
nas possibilidades de deslocamen
d
nto das cidaades da
zona douradensse e o proce
esso de subsstituição do
o transporte
e ferroviárioo pelo rodoviário.

C
Comparativo entrre as possibilidad
des de deslocameentos
Fon
nte: NUNES, 2002
2, p. 12

RFFSA: Passageiros trannsportados, 1948
8‐72.
Fonte: NUNES,, 2002, p.12
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1.2 ‐ A política de povo
oamento e a implan
ntação doos núcleos coloniaiss

A necesssidade de mão
m de obraa para a lavvoura cafeeira motivouu a introduçção a partirr
da déécada de 18
840 do siste
ema de conntratos por parcerias, que se desddobrou mais tarde, naa
década de 1870
0, no regim
me de colo nato, baseado no trabalho livre assalariado, onde oss
trabaalhadores viviam
v
nas colônias d as fazendaas e participavam doss ganhos e perdas daa
produção. Segundo Martin
ns (1979) e Vioti da Costa (1988), a partir do s anos 1870
0, o regimee
de co
olonato foi o principal meio utiliz ado pelos grandes
g
faze
endeiros, d e substituiçção da mão
o
de ob
bra escravaa por trabalh
hadores asssalariados.
Um tercceiro projeto foi a impplantação dos
d núcleoss coloniais. Os primeirros núcleoss
foram
m implantados ainda no
n Império, nas primeiras décadass do século XIX, subme
etendo‐se a
variaações no deecorrer do tempo
t
confforme os períodos políticos vigenntes. Com objetivo
o
dee
fomeentar a imiigração, fixxar povoadoos, ocupar o territóriio e garanttir as frontteiras. Estaa
politica englob
bava diverssas provín cias e pre
essupunha os imigraantes com
mo agentess
civilizzatórios.

Maapa da localização dos núcleos co
oloniais em São PPaulo, indicando os núcleos colon
niais já implantaddos e os em proje
eto em 1908.
neiro de 1908, n. 1, ano 1, contra‐capa. Aspesp – Arquivo
A
do Estaddo de São Paulo.
Fonte: O Imigrante, jan

Em 1854
4 foi criadaa a Repartiçção Geral de
d Terras públicas,
p
órrgão respon
nsável pelo
o
estab
belecimento
o e desenvvolvimento dos núcleo
os coloniaiss, com a approvação em 1867 do
o
primeiro regulamento paraa a criação dos núcleo
os coloniais e quatro aanos depoiss, em 1871,,
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foi fundada a Associação Auxiliadora de Colonização e Imigração, responsável pela instalação
dos imigrantes em regiões mais acessíveis, já que os primeiros núcleos foram implantados
em locais de difícil acesso.
No plano externo, a viabilização dos primeiros núcleos sofreu com a concorrência da
politica imigratória norte‐americana, mais atrativa ao imigrante europeu graças à
similaridades de clima e paisagem e vantagens como menores custos de transporte e maior
proximidade dos países de origem. Além dos EUA, Argentina, Chile e Uruguai possuíam
politicas consistentes para atração de imigrantes.
No plano interno a maior dificuldade para viabilizar os núcleos eram os altos custos
de sua implantação. Segundo Oliveira, os custos para “demarcação e regularização das
propriedades, a abertura de vias de comunicação para os mercados consumidores, auxílio
para a construção de casas para imigrantes e demais instalações produtivas além de
subsídios para a implantação das lavouras de criação de animais”, recairiam sobre o Estado,
utilizando recursos então necessários para dar suporte à expansão cafeeira, contrariando os
interesses das elites paulistas da época.
Para sua manutenção os núcleos enfrentaram dificuldades como a ausência de
mercados consumidores, já que quase sempre foram implantados longe dos centros urbanos
e as grandes fazendas possuíam uma estrutura autossuficiente. Ainda a baixa qualidade dos
solos onde eram implantados, geralmente areníticos, já que as melhores terras já haviam
sido ocupadas pela cafeicultura.
Essa situação se manteve até 1879, ano que Gadelha (1982) aponta como o início da
diminuição da resistência das elites em relação à implantação dos núcleos coloniais, já que
se iniciou o declínio da escravidão nas áreas cafeeiras e o esgotamento do trafico
intraprovincial de escravos. A crise de mão de obra chama atenção para a importância dos
núcleos coloniais como instrumento de atração à imigração.
De acordo com esse espírito foi aprovada em 1884 a lei que estabelecia o
fornecimento dos fundos para o subsídio à imigração, autorizando o estabelecimento por
parte do governo provincial de até cinco núcleos coloniais nos principais distritos agrícolas,
próximos às estradas de ferro.
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Para Teixeira Junior (2007), essa intenção de atrair trabalhadores assalariados para a
lavoura acenando com a propriedade da terra a médio e longo prazo já estava presente
desde o momento da discussão da Lei de Terras.
Em São Paulo, o processo de implantação dos núcleos coloniais pode ser dividido em
três fases. A primeira fase (1808‐1877) é caracterizada pelas politicas da Corte para
incrementar a imigração e o povoamento, sofrendo objeções por parte das elites paulistas
que atuaram contrariamente à disseminação da iniciativa.
Na segunda fase (1877‐1896), a proposta dos núcleos coloniais se torna conveniente
aos interesses das elites cafeeiras que naquele momento passavam por uma crise de mão de
obra, já que esses atuavam como centros de abastecimento alimentar e principalmente
como instrumentos da politica oficial, que veiculava os núcleos como propaganda para atrair
imigrantes.
A ideia das elites era utilizar os núcleos apenas pontualmente, como meio de
acalentar os sonhos dos trabalhadores em ascender socialmente através da aquisição de
terras a médio e longo prazo, a fim de atrair a imigração em massa necessária para o
trabalho assalariado nas fazendas, mas de fato permitindo o acesso à terra apenas a um
reduzido numero de imigrantes. Essa politica não visava ampliar o numero de proprietários,
mas sim o numero de trabalhadores necessários à cultura cafeeira.
A partir dos anos 1880, a lavoura cafeeira buscava racionalizar sua produção e reduzir
custos, especializando‐se na monocultura cafeeira e restringindo as terras para a produção
de outros gêneros. Neste momento os núcleos começaram a ser implantados em áreas mais
próximas às regiões cafeeiras, nas terras inviáveis ou já de produção decadente para atrair
imigrantes e prover o abastecimento alimentar. Produziam milho, feijão e outros alimentos
que não tinham significativa importância comercial e assim, para adquirir outros itens
necessários a sua manutenção, o colono tinha que vender sua força de trabalho para o
fazendeiro.
A terceira fase é a mais importante no que se refere ao ordenamento e viabilidade
dos núcleos coloniais paulistas. É a fase identificada por autores como Costa (2003) e
Oliveira (1997) como fase do “planejamento científico”. Os núcleos desta fase foram
fomentados a partir de 1890 e estabelecidos entre 1896 e 1914, sempre atrelados aos
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interresses dos cafeicultore
es que pro punham oss núcleos como “viveiiros de trab
balhadores,,
celeiros alimenttares e incubadores dee novas culturas e criações”. Oliveiira (1997, p.180)
p
É importante obse
ervar que eentre 1885
5 e 1911, período
p
dee várias mu
udanças naa
política de form
mação desse
e tipo de em
mpreendime
ento, foi im
mplantado uum total de 25 núcleoss
colon
niais, que proporciona
p
aram o estaabelecimentto de imigrantes e a ooferta de mão de obraa
para as fazendas de café.
A imagem abaixo é bastante eesclarecedora quanto à relação enntre a marccha cafeeiraa
e a iimplantação dos núcleos, próxim
mos a impo
ortantes rio
os e ferroviias. Segund
do Gadelhaa
(1982, p.203), a localização
o dos núcleeos próximo
os aos curso
os d`água eera parte daa estratégiaa
de faavorecer a própria
p
alim
mentação doos moradores desses núcleos, mass também atender
a
aoss
interresses das elites
e
agráriaas, já que esssas áreas eram
e
impro
oprias para a lavoura caafeeira.

Localização dos Núcle
eos Coloniais em São Paulo. Elaboorado a partir de SCHIMIDT, C. B. e REIS, J. Rasganndo Horizontes. A Secretaria da
Agricultura n o seu cinquenten
nário. São Paulo,, 1942.

c
cafeeira da déccada de 1890, as elites buscavaam novas alternativas
a
s
Com a crise
econ
nômicas para reduzir seus custoos de prod
dução, com
mo a come rcialização das terrass
secundárias ao café com a implantaação dos núcleos, pro
ocurava‐se reduzir cusstos com a
moraadia dos trabalhadores, com a edificação
o de escolas, igrejas,, depósitoss e outrass
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benffeitorias, além de libe
erar os fazeendeiros da remunera
ação indireeta dos trabalhadoress
o a cessão de
d terras, empréstimo de mudas, animais e instrumentoos produtivo
os.
como
No perío
odo havia uma deman da por terrras de baixo
o custo, esppecialmente
e pelas quee
pudeessem ser pagas
p
duran
nte anos com
m a produçção das roça
as plantadaas entre os pés
p de caféé
(cultivo intercalar), enquaanto estes cresciam. Dessa form
ma, antigoss colonos conseguiam
c
m
adqu
uirir terras e se transformarem em
m pequenoss proprietários.
Monbeigg (1984) Gadelha
G
(19982) e Oliveira (1997) ressaltaam a impo
ortância daa
implaantação do
o núcleos co
oloniais próóximos às zonas
z
produ
utivas cafeeeiras como o primeiro
o
passo
o para a inttrodução daa pequena ppropriedade no territó
ório paulistaa. O parcelaamento dass
terraas secundárias ao café em pequennas glebas valorizou
v
estas terras e favoreceu o processo
o
de acumulação,, sobretudo
o após a criise do café de 1892, desdobrand
d
do‐se até 19
902, já quee
repreesentou um
m acréscimo
o considerávvel de capittal, além da
a possibilidaade para o cafeicultorr
de m
modernizar tecnicamen
t
te as fazenddas.
É importtante observar que eem 1892, co
omo resposta à crise do café, foi
f criada a
Repaartição de Terras,
T
Colo
onização e I migração, com
c
o objettivo de vali dar títulos, fiscalizar e
alien
nar terras pú
úblicas.

Agenccia Oficial de Collonização e Traba
alho (1908). Fontte: Álbum
vvistas de São Pau
ulo ‐ Arquivo do Estado de São Paaulo.

Hospedaria dos Imigrantes de Sãão Paulo (1908). Fonte: Álbum
vistas de São Paulo ‐ Arquivoo do Estado de São Paulo.

Segundo
o Gadelha (1982), a ppartir deste
e ano o go
overno do Estado de São Paulo
o
procurou favoreecer a imigrração esponntânea, ince
entivando a politica dee atração daa imigração,,
com objetivo de
d explorar o pecúlio dos camponeses mediante a vvenda de glebas. Paraa
Iglesias (1981), a comercialização de pparte das te
erras das grrandes fazenndas favore
eceu outrass
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práticas, como o arrendam
mento, o sisstema de co
oncessão de
e uso da teerra em trocca de partee
t
o próprio
p
parccelamento das
d áreas em
m pequena s propriedaades.
da prrodução e também

Campo de experimen
ntação agrícola no
n Núcleo Coloniaal Gavião
e: Álbum vistas de
d São Paulo ‐ Arrquivo do
Peixoto (1908). Fonte
Estado de São Pa
aulo.

Plantação de fu
umo no Núcleo Co
Colonial Gavião Peixoto (1908).
Fonte: Álbum Vistas
V
de São Pauulo ‐ Arquivo do Estado
E
de São
Pau lo.

Estas peequenas propriedadess passaram a desemp
penhar um importante
e papel dee
celeiros alimenttares, desen
nvolvendo a policultura ao lado das grandes áreas de monocultura
m
a
cafeeeira, ofereccendo alim
mentos básiicos para o mercado regional, além de diminuir
d
ass
impo
ortações de áreas e valorizar as teerras secund
dárias ao café.
Outra fu
unção dessaas pequena s propriedaades era servir de viveeiros de mãão de obra,,
ofereecendo braaços complementaress ao traballho da faze
enda, já qque muitos pequenoss
produtores pro
ocuravam prestar
p
serrviços tamb
bém imporrtantes à aatividade rural
r
como
o
o
etc., para comp
plementar sua renda e saldar suas dividass
carpiintaria, marcenaria, olaria,
contraídas com a aquisição
o da propri edade. Para o fazende
eiro isso eraa interessante porquee
não p
precisava teer como seu
us empregaados contrattados esse tipo
t de proffissional.
Para Oliveira (1997
7, p.210), uuma das in
nterpretações para o fomento dos
d núcleoss
destaa ultima fasse foi a necessidade dee criar laboratórios de novas cultuuras no Estado de São
o
Paulo
o como ativvidades alternativas a o café a médio
m
e a lo
ongo prazo,, além de aumentar
a
a
ofertta de gêneeros alimen
ntícios. Parra tanto era previsto
o a implanntação de centros dee
expeerimentação
o agrícola (ccomo o Insttituto Agronômico de Campinas e a Escola Agrícola dee
Oiraccicaba, porr exemplo), instalaçãoo de enge
enhos para beneficiam
mento doss produtos,,
facilidades na aquisição
a
ao
os colonos dde animais reprodutorres mais appropriados, locação dee
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instrumentos e animais e oferta
o
de seerviços rem
munerados para
p
o Estaddo ou nas fazendas dee
café..

Entrrada do Instituto
o Agronômico de Campinas (1908 ). Fonte:
Álbu
um Vistas de São
o Paulo ‐ Arquivo do Estado de Sãão Paulo.

Escola
E
Agrícola de Piracicaba (19008). Fonte: Álbum
m Vistas de São
Paulo
o ‐ Arquivo do Esstado de São Pau
ulo.

Segundo
o Queiróz (1
1969, p.72‐33), o peque
eno agricultor não tinhha capital para montarr
a inffra estruturra básica paara a adapttação e ben
neficiamentto do café, como desp
polpadores,,
secad
doras, ensaacadoras, lavadeiras, etc.. Estes teriam que
q
recorreer ao alugguel dessass
maquinas em beeneficiadoras localizaddas geralme
ente próximas às estaçõões ferroviáárias.
Neste co
ontexto, oss novos núccleos admittiam lavrad
dores brasilleiros em até
a 20% daa
totalidade dos colonos,
c
visaando a partticipação do
os nativos na transferêência do con
nhecimento
o
o à terra agora
a
era facilitado com
c
maiorr
da aagricultura local aos imigrantes.. O acesso
flexib
bilidade no
o pagamentto das terraas a prazo e pela con
ncessão dee empréstim
mos para a
construção da casa
c
e comp
pra de anim ais, mudas e equipame
entos.
Assim, em
e 1894, foi
f promulggada a lei orgânica dos
d núcleoos coloniaiss enquanto
o
ura povoaçção ou vila e entre os anos 1904 e 1908, soob a administração dee
embrião da futu
Carlo
os Botelho,, então ressidente da Província, foram cria
ados núcleeos coloniais também
m
mediante auxilio
o da iniciatiiva particulaar, como é o caso dos núcleos doo Cambuhy, objetos dee
estud
do desta disssertação.
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Plan
nta esquemáticaa dos Núcleos Colloniais do Cambuuhy em 1913. Ela
aborado a partir de
d GADELHA, M.. D. F. Os núcleoss coloniais e o
processo
o de acumulaçãoo cafeeira (1850‐1
1920). São Paulo,, IFLCH USP, 19822.

A escolh
ha das áreas seria umaa decisão técnica. Cad
da núcleo ddeveria ter a extensão
o
máxiima de 50 hectares
h
ou
u 25 hectarres quando próximas a vias férreaas ou rios navegáveis.
n
.
Sobre o planejjamento do
os núcleos,, Oliveira (1997) noss fornece iinformaçõe
es bastantee
preciisas:
“O
O planejameento de umaa área de 25
5 hectares prrevia: a) morradia e prod
dução para o
consumo familiar (2 hectares) m
mata para prreservação do
d meio e coonsumo de madeiras (5
5
mposição dde adubos (5
( hectares))
hectares)) pastos e estábulos, ccriação de gado e com
mantimen
ntos para so
obrevivência (5 hectares)) culturas de
e rendimentoos para com
mercialização
o
(8 hectarees).” Oliveira
a (1997, p.2112)

Em term
mos espaciaais o mesm o autor infforma que o complexoo de moradia deveriaa
estarr próximo a área de pasto,
p
paraa vigilância e cuidadoss com a criiação e as áreas maiss
planaas e salubrres, de prefferencia noo centro do
o lote, deve
eriam ser reeservadas à horta, ao
o
pomar e às ed
dificações. Deveria‐see reservar para pasto
o uma áreea de pouco declive,,
prefeerencialmen
nte servida por agua ccorrente e as
a áreas ma
ais altas parra a reservaa de matas..
As ááreas prod
dutivas, tan
nto destinaadas a cu
ulturas com
merciais quuanto a culturas dee
subsistência, seriam utilizadas atravéss da rotação
o de culturas.
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Estrad
da na mata em Nova
N
Europa (190
08). Fonte: Álbum
m vistas de
São Paulo ‐ Arquivo do Estad
do de São Paulo.

Picada na mata em
e Nova Europaa (1908). Fonte: Álbum
Á
vistas de
São Paulo ‐ Arquivo doo Estado de São Paulo.
P

Portanto
o, é imporrtante salieentar que o planejamento ruraal e urban
no que see
desenvolveu paara a impllantação d os núcleoss coloniais foi um trrabalho esttratégico e
pioneeiro, que fazia
f
parte de um pllanejamentto em rede
e para o eestado de São Paulo,,
planeejamento este
e que foi norteado ppela implantação das ferrovias e ppela navegaação fluvial..
Este “grande prrojeto pauliista” ultrappassou a economia do café e seuu desenho determinou
d
u
ondee ocorreria o desenvolvvimento dass cidades e dos negócios agrícolass e industriaais.
Assim, em
e 1906, de
entro do quue aqui chaamamos de
e terceira faase, incorpo
oram‐se ao
o
patrimônio do Estado as terras
t
desti nadas à fundação doss núcleos dde Nova Europa, Novaa
Pauliiceia e Gavião Peixoto,, de fato criiados três anos
a
depois. O local esccolhido parra o projeto
o
foram
m as terrass da Sesmaria do Cam
mbuhy, perttencentes ao
a Conselheeiro Bernarrdo Avelino
o
Gaviãão Peixoto
o, onde forram implanntados doiss núcleos rurais ao llado de trrês núcleoss
habittacionais.
1974) afirma que a reg ião central do estado de
d São Paul o, entre o rio
r Tiete e a
Matos (1
Douradense
E. F. Araraquaraa, zona aten
ndida pela D
e, “representava uma das áreas mais
m férteiss
para a cultura do café”, influenciand
i
do o goverrno a ali im
mplantar noo início do século XX,,
“imp
portante sisttema de utiilização de tterras por meio
m de núccleos coloni ais”.
Os lotes nesses núccleos se esstruturavam
m basicamen
nte a partirr da presen
nça de rios,,
ribeirões e córreegos, com desenhos
d
orrganicamen
nte vinculad
dos a essa reede hídrica..
A área fo
oi dividida em
e 100 proopriedades agrícolas, cada
c
uma coom aproxim
madamentee
da proprieddade teria uma casa e cerca dee 10 mil pés de caféé
15 aalqueires dee área. Cad
recen
ntemente plantados,
p
além de p equeno pasto para animais e o utras necessidades. É
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curio
oso observaar que parte
e do pagam
mento das prestações
p
dos
d lotes pooderia ser feito
f
com a
vend
da de cereaiis.
São raraas as casas remanesceentes neste
es núcleos coloniais, ttanto urban
nas quanto
o
ruraiis. As primeeiras casas construídass nos núcleos rurais erram bastannte frágeis e precárias,,
feitas com o qu
ue havia disponível noo momento
o: pau a piq
que, madeiiras roliças,, sobras dee
mateeriais e bam
mbus, como podemos cconstatar nas imagenss do Museu Paulista e do Arquivo
o
do Estado de Sãão Paulo7. É provável que algumaas destas ‘cconstruçõess pioneiras’’, rusticas e
quanto se co
onstruía a ccasa definitiva previstaa
sem acabamenttos, que abrrigaram as ffamílias enq
em ccontrato, co
onservaram
m‐se mesmoo depois de
e concluída a casa prinncipal e nesta ficaram
m
agreggadas ou fo
oram conservadas com
mo galinheirros, paiol pa
ara o milhoo, cocheirass, depósitoss
ou officinas.
Também
m as casas dos núcleoos urbanoss hoje dificcilmente ouu com muito esforço
o
podeem ser vistaas como con
njunto. Messmo a casa da diretoria geral dos núcleos do
o Cambuhy,,
localizada em Nova
N
Paulicé
éia, apesar aparentar ser bem co
onstruída coom materiaais duráveiss
(pelaas imagens do
d álbum de Araraqua ra de 1915)), foi demolida.

Núcleo Colonial Nova Europa
E
– Araraquarra, c.1910. Fonte: CCartão postal
pertenccente ao acervo do Museu Paulista

Primeira casa do
d Núcleo Colonial Nova Paulicéia, lotte nº 91. c. 1910.
Fonte: Cartã
ão postal pertencennte ao acervo do Museu
M
Paulista

Sobre oss primeiross colonos, a população local rela
ata que serriam de orrigem russaa
(outrros afirmam
m ser de orrigem alemãã), em torn
no de 12 famílias, entrre as quais as famíliass
Liberrt, Boman, Asman
A
e Ho
olshausen. PPor volta de
e 1912 os núcleos
n
de G
Gavião Peixxoto e Novaa

7

Paraa se ter uma melhor
m
noção da simplicidadde e da peren
nidade das primeiras constrruções dos nú
úcleos
coloniais paulistas ver imagens reproduzidas
r
nno Anexo 03. Estas imagens são parte doo acervo do Arquivo
A
do
e Campos Salles, Nova Odeessa e Jorge Tiibiriçá,
Estado de São Paulo e retratam construções ddos núcleos de
núcleos contemporrâneos ao trattados nesta d issertação.
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Europa enfrentaram um grande
g
surtto de febre
e amarela, que matouu grande parte
p
dessaa
nia.
colôn
Os estess núcleos urrbanos, apeesar da origem distinta em relaçãoo às outras cidades daa
Zonaa Douraden
nse, sofreraam o mesm
mo processso decadên
ncia e invoolução obse
ervado nass
demaais cidades quando daa erradicaçção da ferro
ovia e nesssas particul armente a quebra daa
lavou
ura de algodão alguns anos depoois. São curiosos os relatos da poppulação loccal sobre oss
equip
pamentos públicos,
p
attividades cuulturais, ce
entros come
erciais com
m que contaavam essass
cidad
des em seu
u período áureo, e ccomparar com
c
a situação atual.. Nova Pau
uliceia, porr
exem
mplo, local que
q hoje nãão passa dee um bairro rural, em 1915
1
além dda estação ferroviária,,
contaava com 12
2 armazénss, uma farm
mácia, um hotel, doiss barbeiros,, dois sapateiros, trêss
açou
ugues, três serrarias
s
e cinco olariaas, além de uma população urbanna quatro vezes
v
maiorr
que a atual.

A casa da dire
etoria do núcleo,, em 1915.
Fonte: Álbu
um de Araraquara, 1915.

Vistta geral do núcleo habitacional dee Gavião Peixoto
o em 1915.
Fonte:: Álbum de Araraaquara, 1915.
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1.3 ‐ Características gerais de implantação das formações urbanas da Zona
Douradense

Neste capítulo faremos algumas observações a respeito do traçado das formações
urbanas da Zona Douradense a fim de comprovar suas particulalidades e generalidades
quanto à sua origem, traçado das vias, sua relação com os trilhos e com o sítio natural, e
também sobre a localização de equipamentos urbanos importantes.
Essas observações serão feitas a partir dos mapas relativos a cada uma delas,
pertencentes à coleção de mapas organizados em observância ao Decreto‐Lei Nacional nº
311 de 2 de março de 1938, elaborados pelo Serviço de Topografia e Limites do Instituto
Geográfico e Geológico do estado de São Paulo, assim como da Coleção de Aerofotos
Obliquas de 1939, material pertencente ao acervo do Instituto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São Paulo, e das imagens de satélite atuais. Esse material se mostrou bastante útil
e adequado a essas análises já que a data em que foram produzidos, final da década de
1930, vem ao encontro da data aqui proposta como “data referencial” para o pré‐inventario
dos imóveis localizados dentro do perímetro urbano das cidades de Dourado e Nova Europa
(capítulos 02 e 03).
Como a origem destas duas cidades teve motivações distintas, Dourado nasceu em
solo sacro, a partir de um patrimônio religioso, enquanto Nova Europa nasceu em solo laico,
projetada como núcleo urbano pertencente ao núcleo colonial do Cambuhy, a comparação
das características destas com as demais povoações pertencentes à mesma zona ferroviária
pode nos trazer importantes subsídios para a sua preservação.
Serão analisadas primeiro as cidades nascidas a partir de patrimônios religiosos e
depois as nascidas em solo laico. Elas serão apresentadas na mesma sequencia em que estão
localizadas na linha da E. F. Dourado.
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Ribeirão Bonito nasceu a partir da doação de 15 alqueires paulistas pelos irmãos
Antônio, Thomaz e Ignácio Alves Costa, mineiros provenientes da região de Ouro Fino, para
o patrimônio da igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, no sopé do Morro do Bom Jesus
e entre o córrego Bom Jesus e o Ribeirão Bonito. A ocupação de seu perímetro urbano se
deu com base na quadrícula, estruturada a partir do largo da matriz, que possui uma
situação topográfica privilegiada que confere monumentalidade para a igreja. Além do
próprio largo, foi destinada mais uma quadra defronte à igreja, a atual Praça Nove de Julho,
que favorece ainda mais a visibilidade do edifício. Para essa praça estão voltados os
principais edifícios da cidade, os dois grupos escolares que a cidade possuía na década de
1940, o Paço Municipal e a Matriz do Bom Jesus.
As quadras possuem laterais de 88 X 88 metros, com ocupação mais intensa em
apenas duas das faces, mas ocorrendo também nas quatro faces da quadra e dividida em
lotes estreitos e profundos de 11 X 44 metros. A sequência de quadras alinhadas na lateral
leste do morro, que é o eixo central das quadras na cidade, as quadras são menores, com 60
X 88 metros, com faces menores divididas em cinco lotes de 12 metros. É interessante
observar que em Ribeirão Bonito o arruamento segue a orientação dos pontos cardeais,
sendo a única cidade, além de Boa Esperança do Sul a apresentar essa configuração. As ruas
orientadas Norte‐Sul possuem 20 metros de largura e as orientadas Leste‐Oeste são mais
estreitas, com 17 metros de largura.
Estas medidas foram constatadas a partir da observação do mapa de 1938 e da
fotografia de 1939. A partir do conhecimento das medidas das quadras, dividimos esta
medida pelo numero de edificações implantadas em cada face e assim a partir de medidas
proporcionais e comprovação de certa regularidade neste calculo, chegamos ao módulo de
11 metros de frente para cada lote. Este mesmo procedimento foi feito para as análises das
demais cidades tratadas nesta dissertação.
A posição da estação ferroviária não está localizada corretamente no mapa de 1938.
Ali ela aparece dentro do limite urbano, mas defronte à cadeia, quando na verdade está
defronte à Praça Coronel Sales, que é a praça da estação, próxima ao Largo de São Benedito.
Apesar de dentro do limite urbano, a estação encontra‐se além do primeiro limite dos
córregos, em um sítio alto e salubre, mas não privilegiado.
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As construções eram implantadas sobre o alinhamento da rua e soltas das demais
divisas, ou pelo menos de uma delas, com exceção dos edifícios públicos, que foram
implantados soltos no lote e também quase os únicos com mais de um pavimento, já que a
cidade ainda hoje é predominantemente térrea. Geralmente com telhados de duas ou
quatro águas, com a cumeeira paralela à rua. Quanto às platibandas, elas predominam nos
edifícios públicos, comerciais ou mistos, e nos residenciais encontramos quase sempre
beirais, mas não de grande largura.
Pela imagem de 1939 podemos observar que era rara a arborização dos passeios,
apesar da cidade ser bastante verde, já que os miolos de quadra eram pouco ocupados por
construções e utilizados como pomares.
Apesar de o cemitério da cidade se localizar fora dos limites suburbanos, o
matadouro municipal, contrariando a regra observada nas demais formações urbanas da
zona, encontra‐se dentro do perímetro urbano, próximo ao encontro dos córregos,
certamente utilizados como locais de descarte para seus dejetos.
Na década de 1940, ainda não havia começado a ocupação da área suburbana e
mesmo alguns equipamentos como armazéns e maquinário relativo ao café como tanques
para lavagem do grão e despolpadoras, localizavam‐se ao longo da linha, mas no perímetro
urbano.
É importante lembrar que a estação de Ribeirão Bonito é uma estação final da
Companhia Paulista e de onde parte a Cia. E. F. Dourado. A estação com tratamento eclético
nas fachadas não mantém nenhuma relação com as estações da Douradense, muito mais
simples e com características meramente utilitárias (com exceção da estação de Dourado e
da Jaú‐Velha), mas a cidade de Ribeirão Bonito mantem relação de solidariedade geográfica
com a zona douradense, por isso ela faz parte desta análise.
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Detalhe do Mapa do Mu
unicípio de Ribeirão Bonito , organizaado em observância
a ao Decreto‐Lei Na
acional nº 311 de 2 de março de 1938,, elaborado pelo
Serviço
o de Topografia e Limites do Instituto Geográfico e Geoló
ógico – Secretaria da
d Agricultura, Indúústria e Comércio.
Fonte: Instituuto Geográfico e Ca
artográfico de São Paulo.
P

Vista de Ribeirrão Bonito – Coleçã
ão de Aerofotos Obbliquas de 1939. Fon
nte Instituto Geográfico e Cartográficoo do Estado de São
o Paulo.
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A ocupação inicial de Dourado ocorreu às margens do Córrego Bebedouro, onde se
fixaram os mineiros vindos do Vale do Rio das Mortes, primeiros moradores da região que
fundaram o bairro do Bebedouro. Anos mais tarde, o capitão José Modesto de Abreu doou
terras na Serra do Dourado para a capela de São João Batista dos Dourados, mas durante
anos as duas localidades disputaram o privilégio de ter uma capela com um capelão curado.
Como no período o bairro de São João Batista dos Dourados obteve maior prosperidade, foi
escolhido para receber a capela.
Portanto a cidade atual se desenvolveu próxima ao córrego dos Dourados e ao redor
da capela de São João Batista. O território foi ocupado com base na quadrícula de 80 X 80
metros, com ocupação das quatro faces da quadra a partir de lotes de 11 metros de frente,
com variantes de 14,6 metros. Para a praça da matriz estão voltados o grupo escolar de
Dourado e a cadeia. A partir da imagem de 1939 é possível observar a ausência de
urbanização em contraponto com a ocupação dos miolos de quadra por pomares.
Os edifícios estão implantados sobre o alinhamento frontal e afastados em pelo
menos uma das laterais. Nos edifícios comerciais localizados na rua do comércio, esse
afastamento lateral sempre tem a dimensão mínima para a entrada de um carro ou
charrete, sendo que esses edifícios geralmente são unidos 2 a dois.
A praça 24 de outubro localizada ao lado da das oficinas da ferrovia, era o antigo
cemitério, transferido para uma região mais alta, fora do limite urbano. O matadouro
municipal também foi construído além da área delimitada pelos córregos.
A estação ferroviária da Douradense e suas oficinas e armazéns ocupavam a parte
mais alta da cidade, no limite urbano, como pode ser observado na imagem de 1939 pela
proximidade da lavoura de café. Nas proximidades da estação foram implantados uma série
de equipamentos de beneficiamento do grão do café que posteriormente foi ocupado para o
beneficiamento de algodão e agora está desocupado.
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Plan
nta da Cidade de de
etalhe do Mapa do
o Município de Dou rado, organizado em
e observância ao Decreto‐Lei Nacionnal nº 311 de 2 de março
m
de 1938,
elab
borado pelo Serviço
o de Topografia e Liimites do Instituto Geográfico e Geoló
ógico – Secretaria da
d Agricultura, Indúústria e Comércio. Fonte:
F
Instituto
Geoggráfico e Cartográficco de São Paulo.

Vista de Do
ourado – Coleção de Aerofotos Obliquuas de 1939. Fonte Instituto Geográfico e Cartográfico doo Estado de São Pau
ulo.

Vistaa da estação e oficin
nas da Douradense
e – Coleção de Aeroofotos Obliquas de 1939. Fonte Instituto Geográfico e Caartográfico do Estad
do de São Paulo.
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Boa Esperança do Sul é mais uma típica cidade paulista fundada nos primeiros anos do
século XX, com origem em um patrimônio religioso – a partir da doação de 109 alqueires
para a capela de São Sebastião da Boa Esperança. A ocupação inicial se deu entre o córrego
Agua Branca e Rio Boa Esperança, ao redor da Praça da Matriz, localizada à meia encosta,
com base na quadrícula de 88 x 88 metros ou 44 x 88 metros. Todas as ruas possuíam 17
metros de largura.
A estação ferroviária foi construída em 1903, além do primeiro limite dos cursos
d`água, em um dos limites do perímetro urbano, em um terreno alto, seco e bem ventilado,
o que certamente incentivou a ocupação dessa nova porção da cidade, já que nesta porção,
as quadras (com 88 x 88 metros ou 66 x 88 metros) e o arruamento (com 17 metros de
largura) seguem a orientação da linha sentido Gavião Peixoto.
A estação conta com uma boa praça e próxima a ela está localizado o grupo escolar
de Boa Esperança do Sul, ambos edifícios localizados em sítios de maior destaque que o
ocupado pela própria praça da matriz. É interessante observar que de cada bairro, separado
pelo rio, teve uma condicionante diferente – a porção leste se estruturou a partir da praça
da matriz, enquanto a porção oeste, a partir da estação.
Até o inicio da década de 1940, a região suburbana da cidade ainda não havia sido
ocupada, nessa área havia apenas um campo de futebol.
A partir da foto de 1939 é possível observar que as construções eram implantadas
sobre o alinhamento frontal e soltas das demais divisas, ou pelo menos de uma delas, com
exceção do que acreditamos ser edifícios comerciais (pela sequencia de portas) que formam
bonitos conjuntos sem afastamento lateral e dos edifícios públicos, que foram implantados
soltos no lote. Estes últimos também eram os poucos com mais de um pavimento.
Predominam telhados com duas ou quatro águas, e as platibandas aparecem raramente com
exceção dos edifícios públicos, comerciais ou mistos, localizados defronte à praça da matriz.
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Planta da Cidade de Boa Esperança
E
do Sul detalhe do Mapa doo Município de Boa Esperança do Sul, organizado em obsservância ao Decretto‐Lei Nacional nº
de 2 de março de 1938,
1
elaborado pello Serviço de Topoggrafia e Limites do Instituto Geográfico e Geológico – Seccretaria da Agriculttura, Indústria e
311 d
Comércio. Fonte: I nstituto Geográfico
o e Cartográfico de São Paulo.

Vista de Boa Espe
erança do Sul – Coleção de Aerofotos Obliquas de 1939. Fonte Instituto Geográfico e Cartográáfico do Estado de São
S Paulo.
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Tabatinga é mais uma cidade que teve origem a partir de um patrimônio religioso ‐ o
patrimônio de Nossa Senhora do Bom Conselho ‐ e cuja ocupação do território teve por base
a quadrícula com dimensões de 88 x 88 metros e variações desta (110 X 88 metros).
Também confirmando a regra, ocupou inicialmente uma região baixa, delimitada pelos
córregos do Cavalo e do Meio, sendo que o curso do primeiro orientou o arruamento, que se
desenvolveu paralela e perpendicularmente a ele.
A estação da Douradense foi construída além do limite dos córregos, na região
suburbana, em área distante do núcleo inicial e junto à estação final da Estrada de Ferro
Araraquarense, também eu uma área de várzea. A localização das estações induziu a
expansão do parcelamento em sua direção, seguindo as mesmas orientações válidas para o
núcleo mais antigo. Entretanto até a década de 1940 esta era uma área muito pouco
ocupada. Chama atenção a avenida aberta obliquamente ao eixo principal e termina
defronte à estação ferroviária da Douradense.
No mapa podemos ver a indicação de uma área para expansão do povoado além das
linhas férreas, mas agora com o traçado orientado paralela e perpendicularmente a elas.
Uma segunda área de expansão se formou além da linha da Douradense, na várzea
do Córrego São João, a partir de quadras e ruas com as mesmas dimensões do núcleo inicial,
com arruamento procurando seguir as orientações deste, talvez na expectativa de ocupação
da área entre as duas ocupações.
Nestas duas áreas de expansão, assim como nas quadras mais afastadas da praça da
matriz, já vemos muitas construções implantadas soltas nos lotes (lotes estes com 11 metros
de frente), sendo que apenas as construções mais antigas, voltadas para a praça da matriz e
ao longo da avenida que segue para as estações, estão implantadas sobre o alinhamento
frontal.
Assim como já observado em Ribeirão Bonito, não há arborização ao longo das vias,
mas ocupação dos miolos de quadra com pomares, inclusive arvores de grande porte como
mangueiras e abacateiros.
Tabatinga também confirma a regra das cidades paulistas fundadas no inicio do
século XX no que se refere à origem dos seus diferentes nomes: inicialmente patrimônio de
Nossa Senhora do Bom Conselho, denominação vinda de seu padroeiro, depois povoado de
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São João das Três Barras, em referencia à fazenda Três Barras, a mais importante da região
no período e por fim Tabatinga, em referencia ao tipo de solo predominante no local.
O mesmo se repete em Ribeirão Bonito, que se originou como patrimônio do Senhor
Bom Jesus da Cana Verde e posteriormente altera seu nome fazendo referencia ao ribeirão
que passa pela cidade.

Ibitinga teve origem a partir da doação de 1/4 de légua para o patrimônio do Bom
Jesus de Ibitinga, em área de várzea, entre os córregos São Joaquim e do Saltinho, ao redor
da praça da matriz, que se localiza em uma área topograficamente privilegiada.
Seu arruamento constitui‐se basicamente de traçado em xadrez, com quadras de 88
X 88 metros e lotes com 11 metros de frente, com construções em todos os lados da quadra.
Aqui podemos observar a predominância de construções soltas nos lotes, enquanto as que
foram construídas no alinhamento das ruas, sem afastamento lateral, são conjuntos
comerciais e se localizam nas quadras diretamente vizinhas à praça da matriz ou nas
avenidas próximas a ela. Afastando‐se um pouco mais, ainda encontramos algumas
construções residenciais implantadas sobre o alinhamento, mas já afastadas dos demais
limites do lote.
A estação ferroviária foi construída nas proximidades do córrego São Joaquim, já no
limite da área suburbana e sua localização parece até a década de 1940, não ter
influenciado, restringindo ou incentivando a ocupação de determinadas áreas.
Quanto ao arruamento, este parece orientar‐se paralelamente ao curso do córrego
São Joaquim e perpendicular a ele. Suas ruas possuem 17 metros de largura, mas a cada
quatro quadras, as ruas dispostas paralelamente ao córrego São Joaquim são mais largas,
com 20 metros de largura.
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Borborema tem origem no patrimônio de São Sebastião dos Fugidos, localizado na
várzea do Ribeirão dos Fugidos, ao norte do córrego do Sapé. O território foi ocupado a
partir da malha em xadrez, com quadras de 88 X 88 metros e ruas de 17 metros de largura,
com exceção da avenida que margeia o carrego do Sapé em sua margem sul. Tais ruas foram
orientadas pelo córrego do Sapé, já que foram traçadas paralela ou perpendicularmente a
ele.
Apesar de observarmos ocupação nas quatro faces da quadra, é predominante a
ocupação nos lotes voltados para as ruas laterais da praça da matriz e suas paralelas, o que
indica que o padrão de profundidade dos lotes é de 44 metros, com 11 metros de frente.
Não há arborização dos passeios, apenas delimitando a praça da matriz, com os
miolos de quadra ocupados por pomares.
A estação ferroviária foi construída na parte sul da cidade, no limite da área urbana,
próximo ao ribeirão dos Fugidos. Por estar dividida por um córrego, Borborema lembra a
configuração de Boa Esperança do Sul, entretanto neste caso, o desenho desta nova porção
da cidade não ocorreu em função da ferrovia, mas sim seguindo as diretrizes da parte norte.
A única alteração observada é que na sequencia de quadras que parte defronte à estação
possui dimensões menores que as demais, repetindo uma situação que acontece em
algumas cidades da Zona Douradense, mas na sequencia de quadras da praça da matriz.
O matadouro Municipal se localiza na área alagável do córrego dos fugidos e em sua
parte posterior um pequeno cemitério municipal.
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Novo horizonte é mais uma formação urbana a confirmar a regra das povoações da
Zona Douradense: nasceu a partir do patrimônio religioso de São José da Trindade,
posteriormente passa a se chamar São José da Estiva em referencia à fazenda Estiva, e por
fim Novo Horizonte.
O arruamento parte da praça da matriz, localizada no ponto mais alto da povoação, e
se estende até os limites dos córregos, ocupando o território com base na quadrícula de 88 X
88 metros, com ocupação nas quatro faces da quadra. A partir da imagem de 1939, supomos
que cada quadra seja subdividida em lotes com 11 metros de frente. As ruas possuem 17
metros de largura, com exceção da rua que leva à saída para Urupês, que possui 20 metros
de largura.
É possível ainda observar a diferença na intensidade da ocupação: à esquerda, em
direção ao córrego do Cardoso, ela é sensivelmente mais densa do que à direita, para os
lados do córrego da estiva. Observar que em 1938 a cidade ainda não tinha ultrapassado o
limite dos córregos e a ausência de arborização urbana em contraposição à ocupação dos
miolos de quadra.
A maioria das edificações é térrea, implantadas sobre o alinhamento frontal,
predominando telhados com cumeeira paralela à rua.
A Santa Casa, que geralmente é implantada na área suburbana, aqui aparece na área
urbana, indicando que esse limite foi expandido. A santa casa foi construída para atendes
aos doentes de febre amarela.
A estação ferroviária foi implantada fora do limite dos córregos, em uma área baixa e
com urbanização ainda não consolidada.
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Itápolis nasceu a partir do patrimônio do Divino Espirito Santo, chamando‐se
inicialmente Espirito Santo do Córrego das Pedras, depois Boa Vista das Pedras, Pedras e por
fim Itápolis.
Contrariando a regra das cidades aqui analisadas que nasceram em solo sacro, esta
não está localizada entre rios ou córregos.
O arruamento se deu a partir da praça da matriz, com base na quadrícula de 88 x 88
metros e a variação de 44 X 88 metros, com ocupação nas quatro faces, mas nas quadras
mais próximas da igreja a ocupação é mais intensa em apenas duas faces, com lotes de 11 X
44 metros. É interessante observar que a sequencia de quadras de que faz parte a quadra da
matriz tem metade da largura das demais, assim como ocorre em outras localidades.
Em 1938 já havia uma considerável ocupação da área suburbana de Itápolis,
especialmente ao longo das vias que seguiam para os bairros rurais. Nessas áreas
predominam as construções soltas no lote enquanto na área urbana, as edificações foram,
com raras exceções construídas sobre o alinhamento. As construções são térreas, exceto os
edifícios públicos e outros exemplares pontuais, que possuem dois pavimentos. Não é
possível generalizar quanto ao numero de águas dos telhados nem quanto a posição das
cumeeiras.
A estação de Itápolis era a estação final do ramal de Itápolis e foi construída na área
suburbana, mas bem próxima da praça da matriz, em zona de urbanização já consolidada,
inclusive além da linha. Sua posição na cidade não influiu em suas relações de traçado.
Observar o matadouro municipal bem distante da cidade, fora inclusive dos limites
suburbanos.
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Bocaina é mais uma localidade que confirma a regra das povoações urbanas da Zona
Douradense: nasceu em solo religioso do patrimônio de São João da Bocaina e teve seu solo
ocupado com base na quadricula de 88 X 88 metros. A praça da matriz, localizada à meia
encosta, orientou o arruamento.
Apesar de observarmos a ocupação nas quatro faces das quadras, é possível perceber
que essa acontece de forma mais intensa em apenas duas, nas voltadas para as ruas que
correm paralelas às laterais da praça da matriz. Todas as ruas do perímetro urbano possuem
17 metros de largura, não são arborizadas, mas os miolos de quadra são densamente
ocupados por pomares.
No perímetro urbano predominam as construções implantadas sobre o alinhamento
da rua e afastadas das divisas laterais, exceto na rua à direita da praça da Matriz, a ‘rua do
comercio’, onde as edificações ocupam toda a frente do lote, formando um bonito conjunto,
com aberturas em ritmo constante.
O grupo escolar e a Câmara Municipal ocupam a mesma quadra e além da igreja
matriz, são os únicos edifícios com mais de um pavimento em todo o perímetro urbano.
Bocaina possuía uma santa casa construída fora do limite urbano, construída para
tratar os doentes do surto de febre amarela que atingiu a região no inicio do século XX.
A estação ferroviária ocupou os terrenos mais altos da cidade, em uma situação
bastante privilegiada, apesar de fora do limite urbano. Atraiu para o redor de sua grande
praça (para os padrões dessas cidades) lojas de insumos agrícolas e pecuários e oficinas
relacionadas ao beneficiamento do café.
Sua implantação não rompeu com o esquema preexistente das quadras e podemos
observar a indicação de uma área de expansão além das linhas da Douradense, mas a partir
da mesma orientação do restante da cidade.

Bariri nasceu sob a proteção de Nossa Senhora das Dores e posteriormente foi
elevado à Freguesia de Nossa Senhora do Sapé do Jaú, fazendo referencia ao Ribeirão do
Sapé que passa pela localidade. Seu arruamento constitui‐se basicamente de um traçado em
xadrez que parte da praça da matriz, localizada em um sítio mais alto e privilegiado e de lá
para as áreas mais baixas.
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A dimensões de suas quadras e lotes também segue a regra das demais cidades:
quadras com 88 x 88 metros (com variações apenas na área suburbana) e lotes com 11
metros de frente e nas áreas de ocupação posterior com 17,5 metros de frente, com
ocupação nos quatro lados da quadra. Ruas com 17 metros de largura e avenidas com 20
metros.
Na área urbana predominam os edifícios construídos sobre o alinhamento frontal e
afastados das demais divisas e telhados com cumeeiras paralelas à rua. Na área suburbana
predominam edifícios soltos no lote. São poucas as construções com mais de um pavimento.
Diferente das outras povoações, observar a ocupação já consolidada da área suburbana,
ultrapassando inclusive áreas além do córrego dos Godinho.
Na área suburbana, na confluência do ribeirão do Sapé e o córrego da Igrejinha, se
formou um novo bairro, que apresenta as mesmas características do núcleo inicial de Bariri.
A estação ferroviária foi implantada em área alta, distante e de urbanização ainda
não consolidada, além do Ribeirão do Sapé.

Itapuí também se formou a partir da capela de Santo Antônio, na várzea do ribeirão
Bica de Pedra. A praça da matriz que nessa localidade ocupou o equivalente a duas quadras,
foi implantada à meia encosta e orientou a ocupação do território a partir de quadras de 88
x 88 metros e ruas com 17 metros de largura.
Na área urbana predominam construções térreas, edificadas sobre o alinhamento
frontal e afastadas dos demais limites, mas aqui não é possível estabelecer uma regra
quanto à forma dos telhados e a posição das cumeeiras, apenas as construções voltadas
diretamente para a praça da matriz possuem platibandas, nas demais pequenos beirais.
Não há arborização nas ruas, mas ocupação dos miolos de quadra com pomares.
A estação ferroviária foi implantada distante do núcleo inicial, além do limite do
ribeirão Bica de Pedra.
A formação urbana contava com dois cemitérios, um antigo pequeno e outro maior,
chamado de cemitério novo, localizados na divisa da área urbana. Também nessa área alta
da povoação havia um campo de futebol.
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Jaú é a maior cidade no período dentre as tratadas nesta dissertação. Também se
originou em solo sacro, às margens do Rio Jaú, a partir da capela de Nossa Senhora do
Patrocínio, cuja praça orientou a ocupação de território com base na quadrícula de 88 x 88
metros e variações desta, sendo que a sequencia de quadras da qual faz parte a praça da
matriz é um pouco mais estreita, com 66 X 88 metros. A partir do mapa de 1938 e mesmo da
imagem do ano seguinte reproduzidos abaixo, não é possível estabelecer a dimensão dos
lotes.
É possível observar uma ocupação mais densa que nas demais cidades, mas sempre
preservando os miolos de quadra vazios. Todas as edificações do perímetro urbano foram
construídas sobre o alinhamento frontal, predominando inclusive as sem afastamentos
laterais. Predominam telhados com duas águas e cumeeiras paralelas à rua.
A partir do mapa é possível ver que a estação da Douradense foi implantada em área
bastante central da cidade com a ocupação avançando além de sua linha e seguindo a
mesma orientação das quadras. Já a estação da Paulista foi construída fora dos limites
suburbanos, em área ainda não urbanizada.
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Nova Europa é um dos núcleos urbanos parte do Núcleo Colonial do Cambuhy,
portanto nasceu em solo laico, a partir de um projeto pré‐estabelecido pela Secretaria da
Agricultura que seguia uma série de regras como já foi colocado no capítulo 01. Apesar de
seguir estas condicionantes, a escolha do sitio para a ocupação inicial segue a regra das
demais localidades originadas a partir das capelas, implantada em uma região de várzea,
delimitada pelo córrego Nova Europa e pelo Rio Itaquerê. Entretanto a praça da matriz não
se encontra em sítio privilegiado, pelo contrario, está na posição mais baixa da área urbana,
próxima à linha férrea.
O projeto localiza a estação ferroviária em um dos limites urbanos e possui uma
praça correspondente a meia quadra que apesar de não se localizar em posição central, será
seu principal espaço urbano: o arruamento se desenvolve paralelo e perpendicularmente à
longa reta originada pelos trilhos que seguem para Tabatinga, possuindo 17 metros de
largura.
A ocupação da área se deu com base na quadrícula de 88 x 88 metros, subdividida
em lotes de 11 metros de frente.
Possui um cemitério localizado fora dos limites suburbanos, mas ainda assim
bastante próximo ao centro do povoamento, denotando negligencia das leis sanitárias.
Sobre as edificações, elas são em sua maioria térreas, residenciais, implantadas sobre
o alinhamento da rua e afastadas das demais divisas.

Gavião Peixoto é outro núcleo urbano parte do Núcleo Colonial do Cambuhy, e
repete as mesmas características já apontadas em Nova Europa. Entretanto neste caso a
ocupação também com base nas quadras de 88 x 88 metros se orienta pelas divisas das
propriedades rurais circundantes, já que neste trecho a Cia. E. F. Dourado faz um percurso
bastante sinuoso.

Nova Paulicéia, o terceiro núcleo urbano pertencente do Núcleo Colonial do
Cambuhy apresenta uma implantação bastante semelhante ao caso de Boa Esperança do
Sul, com seu território dividido por um córrego, com a estação ferroviária da Douradense
localizada de um lado e a praça da capela de outro. Na porção onde se localiza a estação, o
arruamento de orienta paralelo e perpendicularmente à linha férrea, enquanto na porção
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onde se localiza a praça da capela, o arruamento foi aberto paralelamente à rodovia que
segue exatamente o traçado da antiga ferrovia. Esta é uma porção de ocupação mais
recente e ainda é bastante insipiente, tanto que a praça da capela é o fim da área
urbanizada e uma de suas laterais faz divisa com a área rural. A própria capela e sua praça
datam de fins da década de 1950.
Infelizmente não foi possível localizar para esta localidade o mesmo material
utilizado para as análises das demais localidades.

Trabiju não faz parte no Núcleo Colonial do Cambuhy, entretanto nasceu em solo
laico. Sua ocupação inicial do território de Trabijú acontece no século XIX com a vinda de
mineiros após a decadência das minas em Goiás e Mato Grosso, mas o estabelecimento da
vila só ocorreu em paralelo à chegada dos trilhos da Douradense por volta de 1900. A
primeira aglomeração se deu ao redor da antiga estação no local chamado ‘Trabijú velho’,
um pouco mais a leste de onde foi implantada a estação definitiva. Portanto Trabijú nasce
em solo laico.
Em 1910 a linha férrea foi substituída por outra de bitola métrica, seu traçado foi
remanejado e uma nova estação construída em um local mais adequado. Com o
remanejamento das linhas, Trabijú passou a ser o principal entroncamento da Cia. E. F.
Dourado, ponto de partida de trens para mais de 30 cidades e recebeu as oficinas da
Douradense, fato que para as dimensões do povoado foi um grande incentivo, ao mesmo
tempo em que gerou uma crise para Dourado, que dessa forma passou a não fazer mais
parte do ramal tronco e perdeu a sede dos armazéns e oficinas. Esse novo status de Trabijú
na linha levou o governo estadual a implantar no local armazéns reguladores.
A fundação de Trabijú ocorreu em um sítio alto, afastado dos cursos d`água. Seu
arruamento se orienta a partir da reta originada pela linha do ramal que segue para Boa
Esperança do Sul, sendo que a primeira rua paralela à linha é mais larga, com 20 metros de
largura, enquanto as demais possuem 17 metros de largura.
A ocupação se dá com base na quadrícula, mas estas se apresentam com dimensões
variáveis, com laterais de 88, 66 e 44 metros, orientadas paralelamente à via férrea.
Aqui a estação presidiu o espaço urbano, apesar de se encontrar em um dos limites
da povoação – foi o principal edifício do lugar, apesar da sua simplicidade. A capela, depois
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igreja matriz, foi construída posteriormente à estação e apesar de ocupar uma posição
central, em um terreno ‘nobre’, a escolha de sua localização não sofreu com as
determinantes específicas de uma capela de patrimônio religioso (como por exemplo, ter ao
menos como um dos seus limites um curso d`água).
Até a década de 1940, como pode ser observado na imagem de 1939, apenas a área
delimitada pela linha tronco e pelo ramal de Dourado foi ocupada. A área além do ramal de
Dourado, só foi ocupada na década de 1970 com a demarcação de quatro quadras e com as
ruas traçadas a partir desta linha férrea, além da ocupação ao longo do antigo traçado da
linha tronco.
A ocupação sistemática da área ao norte da linha tronco só ocorreu no inicio dos
anos 1990, incentivada por um loteamento de iniciativa da prefeitura municipal, onde foram
construídas residências de interesse social. Nesse novo bairro a abertura das ruas seguiu a
orientação da antiga linha férrea, com a rua principal correndo paralelamente a ela e as
secundarias perpendicularmente.
A configuração das quadras indica uma urbanização seguindo os caminhos
estabelecidos pela ferrovia.
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áfico do Estado de São Paulo.
Fonte Instituto Geeográfico e Cartográ

Vista aérea atual de G
Gavião Peixoto. Fonte:
F
Google. Acesso jul. 2010
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Plantaa de Trabijú, detalh
he do Mapa do Mun
nicípio de Boa Espeerança do Sul, organizado em observâ
ância ao Decreto‐Leei Nacional nº 311 de
d 2 de março de
1938, elaborado pelo
p Serviço de Top
pografia e Limites ddo Instituto Geográfico e Geológico – Secretaria
S
da Agricuultura, Indústria e Comércio.
Fonte: Instituuto Geográfico e Ca
artográfico de São Paulo.
P

Vista de Trrabijú – Coleção de
e Aerofotos Obliquaas de 1939. Fonte In
nstituto Geográfico
o e Cartográfico do Estado de São Pau
ulo.
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Pedra Brranca, Pedrro Alexandrrino e Tabo
oca são loccalidades naascidas em função daa
linhaa férrea da Douradensse, mas nunnca chegaraam a se desenvolver. Nos três caasos, foram
m
implaantadas em
m áreas alttas, distanttes dos currsos d`água
a, as consttruções inicciais foram
m
nasceendo ao lon
ngo da linha férrea, seendo o ediffício da esta
ação o centtro destas localidades..
As trrês localidad
des nasceraam dentro de fazendas cafeeiras pertencenttes a direto
ores da Cia..
Dourradense.
O distritto de Pedra
a Branca p ertence ao município de Boa Essperança do
o Sul e suaa
estaçção fazia paarte da linh
ha tronco dda Cia. E. F. Dourado, localizada nno km 52,9
91, entre ass
estaçções Java e Ponte Altaa. A construução da estação Pedra Branca, in augurada em
e outubro
o
de 1924 é curio
osa, pois segundo o Reelatório nº 09 de 1925
5 da Cia. E. F. Dourado
o foi feita à
d Sr. Regin
naldo Filpi qque posteriormente a
custaa da populaação local a partir da iniciativa do
doaram através de escriturra pública à ferrovia.
Essa inicciativa demonstra a foorte intençãão de se de
esenvolver este núcleo
o urbano a
mplantaçãoo de uma estação
e
ferroviária noo local. Não
o encontreii
partir das vantaagens da im
inforrmações sobre volume
es e especiificações so
obre quantiidades de ccarga transsportadas a
partir dessa estação, mas acredito
a
quue sua funçãão principal seria de ttransporte de
d pessoas,,
já qu
ue se encon
ntra a aproxximadamennte 3Km da estação Ja
ava, localizaada dentro da fazendaa
com o mesmo nome, imp
portante prrodutora de
e café nos tempos áu reos da ferrovia e daa
omo da esttação Pontee Alta, distaante també
ém apenas 6Km e que
e funcionou
u
regiãão, assim co
como
o ponta de linha até 1949,
1
quan do foi aberrta a estaçã
ão Gavião PPeixoto. Portanto essaa
estaçção foi consstruída 18 anos após oss trilhos che
egarem ao núcleo.
n

Vista de Pedra Brancaa – Coleção de Ae
erofotos Obliquaas de 1939.
Fontee Instituto Geográáfico e Cartográffico do Estado dee São Paulo.

Vista aérea atu
ual de Pedra Brannca. Fonte: Goog
gle. Acesso jul.
20110
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A partir de comparações da imagem de 1939 com imagens de satélite atuais, é
possível perceber que pouca coisa mudou nesses últimos setenta anos e que os planos de
desenvolver o lugar não se concretizaram. No trecho do distrito a rodovia de acesso 105/255
Cottar Tannuri foi construída exatamente sobre o antigo traçado dos trilhos que depois
segue na direção sudoeste.
A respeito de sua implantação e traçado podemos observar que as poucas ruas, ainda
sem pavimentação, são delimitadas pelo alinhamento das casas, correndo paralelamente ou
perpendicularmente à linha férrea. Apenas uma quadra pode ser claramente delimitada. A
partir da imagem de 1939 é possível perceber a intenção de um parcelamento em quadrícula
para o local, a partir de quadras mais largas paralelamente à linha férrea e estreita no outro
sentido.
A estação está implantada em uma quadra mais estreita, com aproximadamente
metade da profundidade das demais, entre a rodovia e a primeira rua. Na quadra em frente
há um lote vogo que faria às vezes de praça da estação e por sua localização, também de
centro do distrito.
A partir de observações das fachadas de algumas construções, é possível supor que a
grande quadra paralela à ferrovia deveria ser subdividida em três quadras menores, de
proporções quadradas, como assinalado no croqui da implantação do distrito. Essa
suposição se deve ao fato de algumas dessas edificações terem suas fachadas ‘principais’
voltadas para o interior dessa quadra e outro conjunto ter um ângulo chanfrado, insinuando
a abertura de uma rua que delimitaria o espaço frontal à estação.
Além da estação, o restante das edificações é residencial. As residências antigas, em
sua maioria, são casas geminadas, implantadas sobre o alinhamento da rua, com cumeeiras
paralelas à rua, com passeio estreito e elevado e preocupação de chanfrar as esquinas,
numa situação similar à observada na Vila Santa Clara em Dourado. As novas construções
são soltas no lote.
As poucas construções recentes se diferem das antigas apenas por suas relações de
implantação, o que não é facilmente perceptível, já que os lotes não são claramente
definidos, divididos apenas por cercas baixas o que faz com que os pomares acabem
visualmente se unindo. Em outros núcleos urbanos analisados neste trabalho, os
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ornamentos, mesmo
m
que poucos e simples po
odem ajudar o obserrvador a distinguir ass
diferrentes épocas de consttrução, o quue nesse casso não é possível.
No alto da imagem
m de 1939 oobserva‐se um renque
e de 16 cassinhas de co
olonos, dass
quaiss hoje resttam apenas 5, que fforam rece
entemente incorporaddas ao núccleo com a
aberttura de ruaas pavimen
ntadas e a ddelimitação
o de uma praça,
p
que hhoje é utilizada como
o
camp
po de futeb
bol.
O edifíccio da esttação hojee é ocupaado como residênciaa de duas famílias..
Exterrnamente, apesar dass descaractterizações, ainda é faccilmente peerceptível sua função
o
original.

Exxemplo de estaçã
ão ferroviária da douradense loca
alizada dentro de
e fazenda produttora de café
para attender aos intere
esses de seus prooprietários. Vista da fazenda Java – Coleção de Aeerofotos Obliquas
de 1939. Fonte Instituto Geográfico e Cartográfico do Esttado de São Pauloo.

O povoaado de Pedro Alexand
drino teve início
i
com a construçãão da estaçção da Cia..
Dourradense em
m 1910, em
m terras da fazenda Esstrela, perte
encente a Pedro Alexandrino dee
Carvaalho, um do
os diretores da ferroviia. Nos trinta anos seg
guintes, com
mo podemo
os observarr
na im
magem do IGC, o povvoado que pertence à cidade de
e Bocaina ppouco se desenvolveu
u
apen
nas umas poucas consstruções forram erguidas seguindo
o o traçadoo da linha férrea
f
e daa
estraada de acesso entre Traabijú e Bocaaina que co
orriam paralelamente.

Vistaa de Pedro Alexan
ndrino – Coleção
o de Aerofotos O bliquas de 1939. Fonte
Instituto Geo
ográfico e Cartog
gráfico do Estadoo de São Paulo.

Vista
V
aérea atual de Pedro Alexan
ndrino. Fonte:
10
Googlee. Acesso jul. 201

78
8

A estação era o centro do povooado, localizada em um
ma ‘ilha’ enttre as duas estradas. A
princcipio não ho
ouve preocu
upação em abertura de quadras para
p
a expa nsão do povoado, quee
lentaamente foi se
s expandin
ndo ao longgo dessas vias até o iníccio dos anoos 1990, quaando foram
m
aberttas quatro novas quadras por inniciativa da prefeitura municipal para a con
nstrução dee
resid
dências de interesse
i
so
ocial. As noovas ruas fo
oram traçad
das paralelaas e ortogon
nalmente à
antigga linha férrrea.
É interesssante obse
ervar na im
magem antiga que alg
gumas edifiicações não
o possuíam
m
divisaas de lote, já
j que a plantação de ccafé chega a poucos metros das coonstruções.
A partir da construçção da estaação Taboca
a da dourad
dense form ou‐se um bairro
b
rural,,
mas este nuncaa chegou a configurarr‐se como vila.
v
Localizada em terrras da faze
enda Santaa
t
a fazenda Primavera,
P
teve
t
todas as suas construções
c
s
Helena, mas attendendo também
demo
olidas em 2009
2
para o plantio de cana de açú
úcar.
Suas pou
ucas constrruções além
m da estação eram ca
asas de em
mpregados da fazendaa
Santaa Helena, cocheiras
c
e uma pequeena capela dedicada ao Sagrado CCoração de
e Jesus, quee
não é possível localizar na imagem doo IGC, mas que pode ser
s verificadda pela reprodução dee
um ffolheto de divulgação
d
de
d uma queermesse locaal.

Vistaa da estação Tab
boca – Coleção de
e Aerofotos Obliqquas de 1939. Fo
onte Instituto
Geoggráfico e Cartográ
áfico do Estado dde São Paulo.

Folheto de divulgação da que
ermesse em louvvor ao Sagrado Co
oração de Jesus
FFonte: http://ferrroviasdobrasil.blogspot.com/20110/03/estacao‐de
e‐taboca‐bariri‐
sp.html

Assim, podemos
p
esstabelecer uuma regra geral para essas form
mações urbaanas: todass
elas foram arru
uadas a partir do traççado em xadrez, com
m quadras dde 88 X 88
8 metros e
variaações a parrtir dessas dimensõess. As ruas também
t
po
ossuem dim
mensões semelhantes,,
send
do que a maaioria possu
ui 17 metroos de largura, enquanto
o as aveniddas, preferencialmentee
nas laterais das praças da matriz, ma rgeando có
órregos ou levando às ssaídas das povoações,,
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possuem 20 metros de largura. Isso tanto para as formações nascidas em solo sacro quanto
em solo laico.
As quadras são ocupadas em suas quatro faces, mas nas partes mais antigas das
formações menores, a ocupação se concentra em apenas duas faces, geralmente nas
voltadas para as ruas paralelas às laterais da praça da matriz. Nesses casos predominam
lotes de 11X 44 metros, enquanto nas demais quadras a dimensão da frente dos lotes varia:
11 metros, 12,4 metros e 17,6 metros.
Os miolos de quadra raramente são ocupados até o inicio da década de 1940, sendo
eles a área verde da cidade, já que via de regra ocupados por pomares, enquanto não se vê
arborização nas ruas e mesmo nas praças essa existe, mas de forma muito rarefeita.
Nas formações originadas de patrimônio religioso8, a praça da matriz sempre é
implantada em situação privilegiada, no divisor de aguas ou à meia encosta, ordenando o
traçado das vias. Das formações estudadas, apenas Ribeirão Bonito e Boa esperança do Sul
possuem as primeiras vias orientadas pelos pontos cardeais, nas demais, elas seguem
paralelas e perpendicularmente a um dos córregos que delimitam as áreas iniciais.
É interessante observar que a quadra que abriga a igreja matriz geralmente
apresenta dimensões menores que as demais quadras, geralmente são mais estreitas e
ocupam duas quadras, divididas ou não por uma rua.
Quanto à localização das estações ferroviárias, nestas cidades elas foram construídas
afastadas da área central, próximas ao limite da área urbana e algumas vezes até mesmo no
limite das zonas suburbanas, e além do limite dos córregos ‐ exceto nas cidades de Bocaina e
Dourado, onde a ferrovia se instala na parte alta, Jaú, onde as linhas da Douradense estão
bastante próximas da praça da matriz e absorvida pela malha urbana, entretanto as linha da
Paulista confirma a regra das demais e em Itápolis, que não está próxima de nenhum curso
d`água.
Quanto às praças das estações, elas apresentam diferentes tamanhos e tratamentos,
mas sua importância nunca se iguala à da praça da matriz. Ela atrai um comercio e serviços
mais “pesados” e especializados, ligados à manufatura do café e de insumos agropecuários,
enquanto o comercio próximo à praça da matriz, localizado nas “ruas do comércio”, é o que
atende à maioria da população local.
8

Sobre o processo de doação de terras rurais à Igreja Católica ver Ghirardello (2002), p. 125‐8; Marx (1980),
p.92‐93; Marx (1991) p.12, p. 26 e p. 39.
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As cidades são térreas destacando‐se em altura apenas os edifícios públicos e outros
particulares, mas muito pontualmente e mesmo assim com apenas dois pavimentos. Quanto
à ocupação dos lotes, predominam no perímetro urbano construções implantadas sobre o
alinhamento, mas afastadas de pelo menos uma divisa lateral, com exceção novamente dos
edifícios públicos que são soltos no lote e outros construídos nas áreas suburbanas.
Os edifícios comerciais, na verdade quase sempre são de uso misto, com o comercio
na parte da frente e as parte residencial nos fundos. Esses edifícios geralmente são ligados
dois a dois e afastados de uma das laterais a uma distancia mínima que permita a entrada de
um carro ou carroça e o acesso à parte residencial se dá através desse corredor que se forma
e que é também para onde se abrem as janelas.
Nas formações urbanas nascidas em solo laico ‐ núcleos urbanos pertencentes a
núcleos coloniais (Gavião Peixoto e Nova Paulicéia), implantados em terras rurais compradas
pelo governo, parceladas e revendidas aos colonos ou originados a partir da chegada da
ferrovia (Trabijú, Pedra Branca, Pedro Alexandrino e Taboca), a estação ferroviária presidirá
o espaço urbano, ocupando agora posição de destaque na cidade e orientando o
arruamento, já que esse toma por base a longa reta originada da linha férrea. Apesar da
grande simplicidade das estações da Douradense, essas serão os principais edifícios dessas
formações já que é a ferrovia que possibilita a vida econômica a esses povoados, garantindo
escoamento de sua produção e possibilitando acessibilidade.
Nessas formações, a capela, depois matriz, ainda é implantada em sítios nobres e
bem localizados, mas agora a escolha desses sítios não está atrelada à determinantes
especificas da igreja, como no caso dos patrimônios religiosos. Nesses casos a praça da
matriz possui as mesmas dimensões das quadras correntes.
Quanto a localização das estações no sitio, não é possível estabelecer uma regra, nos
núcleos coloniais elas estão implantadas na várzea dos córregos enquanto em Trabijú, Pedro
Alexandrino e Pedra Branca, no divisor de aguas. Nas demais cidades aqui tratadas, quando
a estação, implantada distante da praça da matriz fomenta a ocupação de da área ao redor
de onde foi construída, como no caso de Boa Esperança do Sul ou nas outras onde a
ocupação já ultrapassou a barreira da linha férrea, essas novas porções da cidade agora são
ocupadas com base na posição da estação, com estas em posição de destaque e ruas abertas
paralelas ou perpendicularmente à linha.
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O que acontece é que o melhor guardião
De um bem cultural é sempre seu dono
(as comunidades locais)”
(Aloísio Magalhães)
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2.0 ‐ Evolução uurbana de
e Dourado
o
A historria da ocup
pação iniciaal do terriitório de Dourado,
D
suua elevação à Vila e
posteeriormente à cidade, assim com
mo fatos re
elacionadoss ao seu aapogeu, decadência e
estaggnação socioeconômiccos, são sim ilares ao occorrido em tantas
t
outraas cidades nascidas
n
no
o
interrior paulistaa no século XIX,
X como j á tratado no capitulo anterior.
a

Mapa do territó
ório do Município
o de Dourado com
m a localização das
d fazendas, dass estações ferrovviárias e o sistema hídrico.
Fonte: Mapa da Cidade
e de detalhe do Mapa do Municíípio de Dourado, organizado em observância
o
ao D
Decreto‐Lei Nacio
onal nº 311 de 2
março de 1938, elaborado
e
pelo Serviço
S
de Topog rafia e Limites do
o Instituto Geogrráfico e Geológicco – Secretaria da
a Agricultura,
de m
Indústria e Comércio. Fontte: Instituto Geográfico e Cartogrráfico de São Pauulo.

Os primeiros ocupantes da áárea que viria
v
a ser o municípiio de Dourrado foram
m
migrantes mineeiros que se dirigiram para a reggião nos primeiros annos do sécu
ulo XIX em
m
busca de novas pastagens para seus rrebanhos e segundo o livro 20 doo Registro Paroquial dee
uesia de Bro
otas, na déccada de 183
39 já ocupa
avam as terrras baixas próximo
p
ao
o
Terraas da Fregu
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Córreego Bebedo
ouro, que acabou
a
danddo nome ao bairro rural e outross sítios às margens
m
do
o
Rio Jacaré Pepirra.
Por voltaa de 1860 o Sr. José Modesto de
d Abreu do
oou terras para a igre
eja no locall
conh
hecido como
o “Serra do Dourado” para a consstrução de uma
u capelaa em louvor à São João
o
Batissta e assim deu
d origem ao bairro rrural de São
o João Batistta dos Dourrados.
Fazem parte do folcclore do luggar as historrias sobre ass disputas eentre os doiis bairros, o
do Beebedouro e o da serra sobre ondee deveria se
er construíd
da a capela, já que sua construção
o
trariaa inegáveiss benefício
os à popullação, disp
puta que frequentem
f
mente resulltavam em
m
tiroteeios e sequestros da im
magem do ppadroeiro durante a madrugada.
A capelaa inicial foi construídda na porçãão mais ba
aixa da ciddade, defro
onte à Ruaa
Bernardino de Campos,
C
a única
ú
rua d a cidade naa ocasião e que foi abeerta paralelamente ao
o
curso
o do Ribeirãão dos Dourrados.

Vista da primeirra capela de São João Batista de Dourado.
D
Foonte: arquivo Sr. Attilio Jacobucci (s/d)

O bairro
o São João Batista
B
dos Dourados conseguiu certa supreemacia em relação ao
o
Bebeedouro e em
m 1876 sua capela receebe um cape
elão curado
o, possibilitaando a oficiialização dee
casam
mentos, baatizados e o oferecimeento de saccramentos aos enferm
mos. No me
esmo ano a
localidade receb
beu uma cadeira de pr imeiras letrras.
Na ocasiião a capelaa primitiva foi demolid
da assim qu
ue termina ram as obrras da novaa
igrejaa matriz loccalizada duaas quadras acima, em um terreno melhor e mais alto. A partir daa
novaa praça da matriz
m
foi fe
eito todo o arruamento
o da vila. Co
om a transfferência da igreja paraa
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um local mais adequado,
a
já que a ruaa Bernardino de Campos até os a nos 1980 apresentavaa
n época das chuvass, a igreja católica cconseguiu um
u espaço
o
constantes alaggamentos na
impo
ortante na cidade,
c
ocu
upando sua s três quad
dras centrais – a quad ra da antigga capela, a
quad
dra acima a essa, ocup
pada pela caasa paroquial e a próxxima na seqquencia, ocupada pelaa
novaa igreja maatriz (ver mapa
m
p. 944). O próp
prio poder municipal e mesmo a estação
o
ferro
oviária não conseguiram
c
m ocupar fissicamente tamanha
t
po
osição na ciddade.

Imagem da consstrução da igreja Matriz de São Jo
oão Batista de Do
ourado e a praçaa ocupada
com os fe
estejos da querm
messe em louvor ao
a padroeiro, ain
nda hoje a princippal
festividade da cidaade. Fonte: acervvo Sr. Attilio Jaco
obucci. (s/d)

É interesssante com
mparar as duuas imagen
ns acima e constatar aas diferençaas entre ass
duass construçõees: a mais antiga
a
do in icio da década de 1870 é bastantte simples e sua feição
o
se asssemelha à das prime
eiras constrruções da cidade,
c
quase como u m ‘barracão’; a igrejaa
matrriz construída em meaados da déécada de 18
880, já aprresenta um
ma maior prreocupação
o
arquitetônica. Na
N imagem que retrat a a capela antiga, vem
mos a chegaada de umaa procissão
o
que ttraz a imageem de seu padroeiro,
p
SSão João Baatista em um
m andor.
Em 1891
1 o Curato de São Jooão Batista dos Doura
ados foi eleevado à caategoria dee
Distrrito de Paz, passando a chamar‐see Dourado e em 1897 passa
p
a munnicípio de Dourado.
No perío
odo, segund
do informaçções do Álb
bum dos Municípios
M
PPaulistas, o café já eraa
cultivvado em 60
0% das prop
priedades ruurais da cidaade e era a base de suaa economiaa.
Impulsio
onada por esse
e
fato, e m 1900 foii inaugurada a Compaanhia Estrad
da de Ferro
o
Dourrado (Douraadense) com
m sede na ccidade, ligan
ndo uma série de novoos município
os paulistass
e seus distritoss à linha da Cia. Pau lista, que na região seguiu
s
até Ribeirão Bonito.
B
Seu
u
traçaado, com mais de 300K
Km de trilhoos, seguiu a lógica do escoamento
e
o da produçção agrícolaa
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e doss interessess dos grande
es proprietáários rurais da região, muitos delees diretoress da própriaa
ferro
ovia. A expaansão de su
uas linhas acconteceu em sintonia com o avannço da cultura do caféé
em d
direção ao interior pau
ulista e suaa chegada nas
n localida
ades era fattor de incre
emento em
m
todo
os os sentido
os.

Vista ggeral da cidade de
d Dourado em 1939
1
com a indicaação dos nomes atuais das ruas. Observar
O
a matriiz de São João Ba
atista à direita e
os galp
pões da Cia E. F. Dourado à esque
erda. Fonte: Coleeção de Aerofoto
os Obliquas de 19
939. Fonte Instituuto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São
o Paulo.

Em Dourrado não fo
oi diferente.. A estação foi constru
uída na partte mais altaa da cidade,,
no limite do peerímetro urb
bano, ocuppando uma grande área com suass oficinas e depósitos..
Sua iimplantação
o atraiu parra as proxim
midades um
m comercio de insumoss agrícolas e empresass
que alugavam maquinas
m
de beneficia mento do café
c
para os
o pequenoss produtore
es, além dee
fabrica de sacarria utilizada para o trannsporte dos grãos.
Estes graandes galpõ
ões de deppósitos, muiitas vezes quando
q
vazzios em épo
oca fora daa
m festas dan
nçantes, fazzendo as vezes dos típicos clubes ddo interior.
safraa, abrigavam
Apesar de
d sua importância naa vida econ
nômica da cidade
c
e suua marcante presençaa
físicaa, a grande praça da esstação não era um “po
onto de encontro sociaal” que fizessse frente à
praçaa da Matrizz, essa sim o coração dde toda a vida
v
da cida
ade, reforçaada pelo evvento sociall
que eram as prróprias misssas e o trannsito de alu
unos do grupo escola r construído em 1909
9
defro
onte à praçaa da matriz.
O edifíciio do Grup
po Escolar de Dourado, atual Esscola Estad ual de Prim
meiro Grau
u
Senaador Carlos José Botellho também
m se destaca na área central e é o único edifício daa
cidad
de que receebeu tombamento a nívvel estaduaal.
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Imagem do Grrupo Escolar de Dourado
D
no ano dde sua inauguraçção. Observar que a praça da Mattriz, defronte ao colégio
Ainda não tinha sido urbanizadaa. Fonte: arquivo da Prefeitura Municipal de Dourrado. (s/d)

Projeto
o da Fachada do Grupo Escolar de
e Dourado (19088) de autoria da Manuel
M
Sabater, apresentado à anntiga Superinten
ndência de Obrass
Pú
úblicas. Fonte: 18890‐1920 Arquite
etura Escolar Pau
ulista, 1991.

O grupo
o escolar de
e Dourado foi constru
uído em 19
909 em um
m terreno doado
d
pelaa
p
do prrojeto de M
Manuel Sabater para a
municipalidade em frente à praça da Matriz, a partir
d Obras PPublicas, rep
petindo um
m partido jáá adotado em outross
antigga Superinttendência de
grupos escolarees da épocaa, com oito salas separadas em duas
d
alas poor uma salaa destinadaa
aos p
professores.
Com raras exceções, os grupoos escolaress construídos entre 18890 e 1920
0 adotavam
m
“projjetos padrõ
ões”, apenaas com peqquenas alte
erações nass fachadas e na implantação. O
programa arquitetônico erra compostoo basicamente de salas de aula e um reduzido numero
o
de am
mbientes ad
dministrativvos.
É notáveel que todoss douraden ses com qu
ue conversei em busca de informaações sobree
a hisstoria da cidade e seu
us costumess declararam grande afeto
a
e orggulho do an
ntigo grupo
o
escolar, que maais tarde re
ecebeu o nnome de Se
enador Carlos José Bottelho, prop
prietário dee
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terras na cidade e secretário da agricultura de São Paulo no período e a quem se atribui a
iniciativa da construção da escola.
Como pode ser observado nas imagens abaixo, a praça da estação, apesar de
bastante ampla não recebeu qualquer tipo de tratamento, como calçamento ou arborização
que convidasse à permanência. Era utilizada apenas como espaço utilitário onde paravam os
animais que transportavam a produção agrícola e outros gêneros para a estação.
A rua de maior movimento da cidade era e ainda é a antiga Rua do Comércio, atual
Rua Dr. Marques Ferreira, onde se concentravam os armazéns de secos e molhados e as
lojas de tecidos e roupas, entre outros. Sobre esses dois tipos de comercio é curioso
destacar que predominantemente estavam nas mãos de imigrantes sírios e atendiam além
da população da própria cidade, também aos colonos que vinha à cidade nos fins de
semana. Era comum que as compras feitas durante o mês fossem pagas quando do
recebimento dos salários do mês seguinte. As compras eram anotadas em cadernetas, em
um sistema de “fiado” que durou até o final dos anos 1980.
O ponto alto da cidade aconteceu em fins da década de 1930, quando o café ainda
era o carro chefe de sua economia. A cidade sente duros reflexos da crise de 1929, com o
inicio da substituição das lavouras cafeeiras por algodão, produto cuja manufatura veio
inclusive a ocupar as antigas instalações originalmente destinadas ao café, entretanto não
era uma produção tão lucrativa quanto a do primeiro produto.
Em 1949 a Douradense é encampada pela Cia Paulista, empresa que já possuía
grande parte das ações da Douradense (sobre o processo de compra da Douradense ver
Nunes, 2002), o que resultou na desativação do ramal de Dourado e a transferência de cerca
de 300 ferroviários para outras cidades da região. É importante observar que a saída de 300
famílias para uma cidade daquele porte representava uma alteração socioeconômica
significativa para a localidade. Outro fator importante foi a significativa redução nas
possibilidades de deslocamento entre as cidades da zona douradense a partir da erradicação
da linha férrea.
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Vista frontal da estação ferrovviária de Dourado
o (s/d). Fonte: Arrquivo da P. M. D
Dourado

urado. Fonte: Arq
quivo da P. M. D
Dourado
Aspecto da praça da estação feerroviária de Dou

Vista da estação ferroviária dde Dourado em 1951.
1
Fonte: Arqu
uivo da P. M. Douurado.
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2.1 – Pré‐inventário da área central de Dourado
Os inventários têm como função constituir‐se em uma ação de preservação do
patrimônio, na medida em que conservam em outros suportes as informações contidas nos
bens culturais, permitindo o acesso e a produção de conhecimento sobre os mesmos,
independente dos seus suportes originais, especialmente no caso dos sítios urbanos e
contribuindo diretamente para o estabelecimento de critérios e parâmetros de preservação.
Neste subcapítulo faremos um pré‐inventário dos bens arquitetônicos da área central
da cidade de Dourado. Seu objetivo é reunir e sistematizar o conjunto de informações que
caracterizam esses bens arquitetônicos, coletadas a partir de levantamentos de campo e dos
levantamentos de fontes documentais.
Estabelecemos como recorte geográfico a área central, área que corresponde a todo
o município na década de 1940, como pode ser visto pelas imagens da página 50 desta
dissertação.
O método utilizado foi o desenvolvido pelo IPHAN no “Formulário Geral do Sítio
Urbano”. Para a cidade de Dourado foram elaboradas fichas de levantamento das
características arquitetônicas e a caracterização das edificações segundo grupos tipológicos.
Aqui vale destacar a dificuldade em se encontrar uma metodologia de análise
morfológica urbana que atendesse às particularidades de nosso objeto de estudo e que este
trabalho está em constante construção e atualização. Também é importante observar a falta
de material oficial sobre a cidade, desde materiais básicos como plantas com o lançamento
dos edifícios no lote e dados atualizados sobre a divisão das próprias quadras, arquivos
históricos das plantas aprovadas, etc. Assim, as bases aqui utilizadas foram feitas a partir de
observações de campo e fotos de satélite, que no caso de Dourado, por se tratar de uma
cidade pequena, não apresentam uma aproximação e nitidez desejável.
O pré‐inventário de Dourado teve como recorte geográfico as 30 quadras que
compõe a área central da cidade e que correspondiam a todo seu perímetro urbano na
década de 1940 (ver mapa da página 50). Estabelecemos o ano 1940 como data balizadora,
considerando que todas construções anteriores a esta data deveriam a princípio serem
preservadas.
Durante os levantamentos dividimos as edificações da área em três categorias
distintas, como pode ser observado no mapa esquemático abaixo: as edificações assinaladas
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em ccinza são reecentes, as assinaladas
a
s em vermelho apresen
ntam caractterísticas co
onstrutivas,,
relaçções de imp
plantação e altura sem
melhantes às verificad
das nas edifficações mais antigas,,
mas talvez por terem sofriido maioress alteraçõess ou por já serem de uum período
o posterior,,
e
com certezza seu período constru
utivo e as eedificações destacadass
não é possível estabelecer
em aazul são as que
q propom
mos preservvar.

O mapa esquemático da páginna 94 apon
nta alguns dos
d espaçoos referenciais da áreaa
centrral da cidad
de enquanto o mapa dda pagina 95
9 procura setorizar naa cidade oitto distintoss
grupos arquitettônicos. Essa localizaçção dos diferentes tipos de ed ificações nos fornecee
ntral.
indíccios de como ocorreu a ocupação da área cen
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Na sequencia, construímos algumas vistas esquemáticas representativas do conjunto
da área central de Dourado, onde procuramos observar alguns aspectos como forma da
cobertura, relação da linha da cumeeira com a rua, proporções da fachada, alocação do
edifício no lote, sua destinação funcional, relações entre atividades e composição, além da
permeabilidade aos pedestres. Procuramos observar as fachadas tanto enquanto conjunto
quanto individualmente.
O objetivo destes desenhos é nos auxiliar na percepção da forma como cada fachada
se relaciona com sua fachada vizinha (contígua ou não). É importante observar que as
análises aqui propostas só fazem sentido quando relacionadas entre si, já que são abstrações
de caráter instrumental. Estes desenhos foram construídos a partir da tomada de medidas
gerais e da observação fotográfica, portanto os desenhos apresentam imperfeições e
imprecisões, mas que não comprometem o resultado das observações. A opção pelos
desenhos ao invés de montagens fotográficas decorre da maior clareza e facilidade de
leitura dos elementos compositivos proporcionados pelo desenho.
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 01
Identifficação – Igreja Matriz de São João Batista
Lograd
douro: Largo daa Matriz s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cidade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Destruição
D
total

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa
A
X
Cantaria
Azulejo
A
Vidros

Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada principal

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m

Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Madeira X
Alumínio
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

Destruição
D
total

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: verde
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: verde
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: igreja 100%

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 12 metros
m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua:
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante: torre
Pav. inttermediário
Mezanino: coro

Alt. cumeeeira: 9 m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 5
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 02
Identifficação – Escolaa Estadual de primeiro Grau Seenador Carlos José
J
Botelho
Lograd
douro: Rua Cap. José Modesto
o de Abreu s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação se m escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total

Destruição total

Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros: lajotas cerâmicas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: rosa

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: esco
ola estadual

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua:
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal:
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 03
Identifficação – Prefeiitura Municipal de Dourado
Lograd
douro: Rua Dem
métrio Calfat s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação se m escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total

Destruição total

Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco / madeira
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: 100%

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 06 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 09 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 04
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua Cap. JJosé Modesto de
d Abreu

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: cinza
Moldurras dos vãos: cinzza
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: cinza
Outrros relevos: cinzaa

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: 100% ‐ delegacia

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 05
Identifficação – Deleggacia de Polícia de Dourado
Lograd
douro: Rua Cap. José Modesto
o de Abreu

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação se m escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral X
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço: 100% ‐ de
elegacia

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: bege
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: amarrelo

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 06
Identifficação
Lograd
douro: Rua Bern
nardino de Cam
mpos s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: azul
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
Prolon
ngamento da águ a dos fundos com
m construção de
banheiro
b
e amplia
ação de cozinha
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 07
Identifficação
Lograd
douro: Rua Bern
nardino de Cam
mpos

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro
erro laminado / solda
s
Fe

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: verm
melho
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: vermelhoo
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 6 m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 08
Identifficação
Lograd
douro: Rua Bern
nardino de Cam
mpos s/n

Fachad
da principal

Localiza
ação na cidade – ssituação sem esccala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
Fe

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: azul
Moldurras dos vãos: azul
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: azul
Outrros relevos: verm
melho

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D

100
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 09
Identifficação
Lograd
douro: Rua 7 dee Setembro s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: marrrom

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 3,5 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 5,5 m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
Prolon
ngamento da águ a dos fundos com
m construção de
banheiro
b
e amplia
ação de cozinha
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 10
Identifficação
Lograd
douro: Rua 7 dee Setembro s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: azul
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
Prolon
ngamento da águ a dos fundos com
m construção de
banheiro
b
e amplia
ação de cozinha

102
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 11
Identifficação
Lograd
douro: Rua 7 dee Setembro X Rua Cap. José M
Modesto de Abre
eu

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total

Madeira

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Alumínio X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: marrom
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 7m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D

103
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 12
Identifficação
Lograd
douro: Rua Barãão do Rio Brancco X Rua Coron el Francisco Bo
orja Cardoso

Lo
ocalização na cidade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Vidro
Alumínio X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: marrom
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal:
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D

104
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Fichaa de pré‐inven
ntário do patrrimônio arquittetônico e urb
banístico de D
Dourado – SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 13
Identifficação
Lograd
douro: Rua Coro
onel Francisco Borja Cardoso X Rua Barão do
o Rio Branco

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento:
Moldurras dos vãos:
Guardaa‐corpos:

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Esqu
uadrias:
Acab
bam. da fachada::
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 14
Identifficação
Lograd
douro: Rua Setee de Setembro X Rua Cap. Joséé Modesto de Abreu
A

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Vidro
Alumínio X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza / m
marrom
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 15
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont X Rua
R Dr. Marquees Ferreira s/n

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: marrom / amarelo
a
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: amarrelo

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 05
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 16
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento
o

Ca
anal
Fibrocimento
Metal
M
La
aje

Ca
antaria
Azzulejo novo
Co
oncreto aparentee

Destruição total
Frontão
Cachorros
Laje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de
e acabamento dda fachada prin
ncipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material dass esquadrias daa fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Ferro laminado / solda X

Destruição total
Ca
antaria
Azzulejo novo
Co
oncreto aparentee

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ quantificar
q

Coroam
mento:verde/bran
nco/rosa
Moldurras dos vãos: verd
de /rosa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
%
Comércio: 100%
Serviço:

Essquadrias:verde / branco / rosa
Accabam. da fachada:: rosa/branco

Outros relevos: veerde / rosa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Madeira
Alumínio X
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Iden
ntificado a partir de:

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:
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Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua XV dee Novembro s/n
n

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2.
2 Coroamento

Destruiição total

Destruição
D
total

Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Canal
Fibrocimento
Mettal
Laje

Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Frontão X
Cachorros
C
Laaje de beiral
Beiral
B
simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4.
4 Materiais de acabamento
a
daa fachada principal
Argamassa
A
X
Chapisco X
Cantaria
C
Azulejo
A
novo
Vidros
V

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6.
6 Material das esquadrias
e
da ffachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição
D
total
Vidro
V

Desttruição total
Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Ferro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/rosa/amare
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
R
30%
Comércio:
C
70%
Serviço:

Esqu
uadrias: marrom / cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outros relevos: rosa//cinza

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
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Identifficação
Lograd
douro: Rua Dem
métrio Calfat X Rua Santos Dum
mont s/n

Localização
L
na cid
dade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total

Destruição total

Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: cinza/rosa
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
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Identifficação
Lograd
douro: Rua Marrques Ferreira s/n
s

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 30%
Comércio: 70%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio X
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé
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Ficha dee pré‐inventá
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Característticas Arquitetônicas – Ficcha 20
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua Santoos Dumont s/n

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total

Madeira

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s

Alumínio X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100% ‐ lanchonete
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
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Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont X Rua
R Dr. Marquees Ferreira s/n

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total

Madeira

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Alumínio X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100% ‐ bar
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 05
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont nº 350

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: rosa

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 23
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont nº 352

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos:

Residência:
Comércio: 100%
erviço:
Se

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: rosa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 24
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira nº 411

Localização
L
na cid
dade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Caachorros
Laaje de beiral
Be
eiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Caantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda X

8. Uso atual ‐ quantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Re
esidência: 50%
Co
omércio:50%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da faachada principa
al

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada: rosa
Outrros relevos: rosa

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 25
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira nº 424

Localização
L
na cid
dade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros: pedra

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: amarelo / natural
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos:

Platibanda

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 26
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização
L
na cid
dade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Mettal
Laje

Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Destruição
D
total
Frontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4.
4 Materiais de acabamento
a
daa fachada principal
Chapisco
Argamassa
A
X
Cantaria
Azulejo
A
novo
Vidros
V

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6.
6 Material das esquadrias
e
da ffachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição
D
total
Vidro
V
X
Ferro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: azul/brancoo/bege
Moldurras dos vãos: brannco/azul
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Serviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal:
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 27
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização na cidade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2.
2 Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Mettal
Laje

Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Destruição
D
total
Frontão
F
Cachorros
C
Laje
L de beiral
Beiral
B
simples

4.
4 Materiais de acabamento daa fachada princcipal
Chapisco
Argamassa
A
X
Cantaria
C
Azulejo
A
novo
Vidros
V

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo/m
marrom
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
R
50%
Comércio:
C
50%
Serviço:
S

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6.
6 Material das esquadrias da ffachada princip
pal
Destruição
D
total
Madeira X
Vidro
V
Alumínio X
Outros:
Ferro
F
laminado / solda X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: verde/beege/natual
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: marrrom

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 28
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização na cidade – situação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
X
Fe

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Platibanda

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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0

Fichaa de pré‐inven
ntário do patrrimônio arquittetônico e urb
banístico de D
Dourado – SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 29
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua XV dee Novembro

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total

Madeira

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Alumínio X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege / maarrom
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 20%
Comércio: 80%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: marrrom

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Vago:
Culto:
Instituição:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 30
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua Dr. Boorja Cardoso

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros: pedra

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: ‐‐‐‐‐
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 31
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua XV dee Novembro

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação se m escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
X
Fe

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo / branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 32
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege / verrde
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: natural
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: verdee

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 33
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação se m escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: verde
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: verde
Outrros relevos: verdee

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Alumínio
Outros:

Vago: 100%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 34
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua XV dee Novembro

Localização na cidade – ssituação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
d
Outros: pedra decorativa

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 06m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 08 m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 35
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 6m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 8m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 36
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Fachad
da principal

Localizaçã
ão na cidade – sittuação sem escalla

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/beege
Moldurras dos vãos: begge/azul
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: begee/azul

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 6m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 8m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 37
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira X Rua Santoos Dumont

Fachad
da principal

Localização na cidadee – situação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 7m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 38
Identifficação
Lograd
douro: Rua Fran
ncisco Borja Cardoso X Rua Deemétrio Calfat

Fachad
da principal

Localizzação na cidade – situação sem esscala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
X
Fe

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: vermelhoo
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: marrrom

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 6m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 8m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 39
Identifficação
Lograd
douro: Rua Fran
ncisco Borja Cardoso X Rua Deemétrio Calfat

Localização na cidade – situação sem esccala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: marrom
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: marrom
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 6m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 8m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 40
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Fachad
da principal

Localização na
n cidade – situação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 7m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 41
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização na cidade – situaçãoo sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros
Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
X
Fe

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 7m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 42
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr Marques
M
Ferreira s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:100%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 43
Identifficação
Lograd
douro: Rua Fran
ncisco Borja Cardoso s/n

Locallização na cidade – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/beege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: marrrom

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 6m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 44
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dem
métrio Calfat nºº 359

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2.
2 Coroamento

Cana
al
Fibrocimento
Mettal
Laje

Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Destruição
D
total
Frontão
Cachorros
C
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4.
4 Materiais de acabamento
a
daa fachada principal
Argamassa
A
X
Chapisco X
Cantaria
C
Azulejo
A
novo
Vidros
V

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6.
6 Material das esquadrias
e
da ffachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição
D
total
Vidro
V

Desttruição total
Canttaria
Azullejo novo
Concreto aparente

Ferro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/am
marelo
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
R
Comércio:
C
100% ‐ açougue
Serviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 45
Identifficação
Lograd
douro: Rua Cap. José Modesto
o de Abreu X Ruua Dr. Marques Ferreira

Localização
L
na cid
dade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: X
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: natural
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago: 100%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

137
7

Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 46
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont nº 346

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros: pedra

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: marrom
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: marrom
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 47
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dem
métrio Calfat s/n

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: marrom/rrosa
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: marrrom

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
Constrrução de garagem
m lateral

139
9

Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 48
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont nº 235

Fachad
da principal

Localização na cidade – situação ssem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento:
Moldurras dos vãos:
Guardaa‐corpos:

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio X
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias:
Acab
bam. da fachada::
Outrros relevos:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 49
Identifficação
Lograd
douro: Rua Tiradentes X Rua Francisco Martinns Bonilha

Fachad
da principal

Localização na cidade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
acréscimo de banheiroo e ampliação de cozinha nos
fundos, recuado do
d alinhamento dda rua
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 50
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização na cidade – situaação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: bege
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: brancco

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 7m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 51
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont nº 352

Lo
ocalização na cida
ade – situação sem
m escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Destruição
D
total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa
A
X
Cantaria
Azulejo
A
novo
Vidros

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada principal

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Madeira X
Alumínio X

Destruição
D
total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege/marrrom
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: marrrom

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 52
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont X Rua
R 7 de Setem
mbro

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio X
Vidro X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patrim
mônio arquitetônico e urbanístico dee Dourado – SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 53
Identifficação
Lograd
douro: Rua 7 dee Setembro

Fachad
da principal

Localização na cidade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X

2. Coroamento

Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa X
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Alumínio
Vidro X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco / verde
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 54
Identifficação
Lograd
douro:

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento:
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: branco

Residência: X – 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 55
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização na cidade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros: lajota cerâmica

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: verm
melho

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patri mônio arquiitetônico e urbanístico dee Dourado ‐ SP
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 56
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr. Marques Ferreira s/n

Localização
L
na cid
dade – situação ssem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Destruição
D
total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa
A
X
Cantaria
Azulejo
A
novo
Vidros
V

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada principal

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

6. Material das esquadrias
e
da ffachada principal
Madeira X
Alumínio X
Vidro
V
X
Destruição
D
total

Fe
erro laminado / solda
s

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: branco

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: amarelo//cinza
Acab
bam. da fachada:: cinza
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Fichaa de pré‐inven
ntário do patrrimônio arquittetônico e urb
banístico de D
Dourado – SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 57
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dr Marques
M
Ferreira s/n

Fachad
da principal

Lo
ocalização na cida
ade – situação seem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: branco

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: brancco

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 6m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Mirante
Porão aalto X
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 7.5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D

149
9

Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 58
Identifficação
Lograd
douro: Rua XV de
d Novembro X Rua Floriano PPeixoto

Fachad
da principal

Localização
o na cidade – situuação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Beiral simples X

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 59
Identifficação
Lograd
douro: Rua Florriano Peixoto s//n

Fachad
da principal

Localização na
a cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Beiral simples X

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/beege
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: marrrom

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 5.5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 60
Identifficação
Lograd
douro: Rua Santtos Dumont s/n
n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãoo sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Beiral simples X

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Desttruição total
Não tem
mX

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6,5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 61
Identifficação
Lograd
douro: Logradouro: Rua Santos Dumont s/n

Fachad
da principal

Localização na
n cidade – situaçção sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

2. Coroamento

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Beiral simples X
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição
D
total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Madeira X
Alumínio X
Outros:
Fe
erro laminado / solda
s
X
8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo/rrosa
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros: pedra

Destruição
D
total
Vidro

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: rosa

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6,5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 62
Identifficação
Lograd
douro: Rua XV de
d Novembro s/n

Fachad
da principal

Localizaçã
ão na cidade – sittuação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura
Destruiição total
Cana
al X
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

2. Coroamento

Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Vidro
Alumínio X
Outros:
erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: marrrom

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,5m
m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 6,5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 63
Identifficação
Lograd
douro: Rua XV de
d Novembro s/n

Fachad
da principal

Localização
o na cidade – situaação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Chapisco
Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: marrrom

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,5m
m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 6,5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D

155
5

Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 64
Identifficação
Lograd
douro: Rua XV de
d Novembro s/n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaação sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição
D
total
Frontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4.
4 Materiais de acabamento
a
daa fachada principal
Chapisco
Argamassa
A
X
Cantaria
Azulejo
A
novo
Vidros
V

Vidro
V
Ferro laminado / solda
s

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Serviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira
Outros:

6.
6 Material das esquadrias
e
da ffachada principal
Destruição
D
total
Madeira X

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada: bege
Outrros relevos: brancco/marrom

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 5m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira: 6,5m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
Caracteríssticas Arquitettônicas – Ficha 65
Identifficação
Lograd
douro: Rua Dem
métrio Calfat s/n

Localização
o na cidade – situuação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas
Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Argamassa
Chapisco X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Azulejo novo
Madeira X
Outros:

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal
Destruição total
Madeira X
Vidro
Alumínio X
Outros:
erro laminado / solda
s
X
Fe

7. Corees predominantes da fachada principal
Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,5m
m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira: 6m
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX

Iden
ntificado a partir de:

Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Número
N
de águass do corpo princippal: 08
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Tipo
T chalé
Outros:

Descrever:
D
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“Uma casa tem muita vez as suas relíquias,
lembranças de um dia ou de outro,
da tristeza que passou,
da felicidade que se perdeu.
Supõe que o dono pense em as arejar
e expor para teu e meu desenfado.
Nem todas serão interessantes,
não raras serão aborrecidas,
mas, se o dono tiver cuidado,
pode extrair uma dúzia delas
que mereçam sair cá fora.”
(Machado de Assis, Relíquias da casa velha)
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3.0
3 ‐ Evolu
ução urbanna de Novva Europaa
As terrass onde se lo
ocaliza o m
município de
e Nova Euro
opa faziam parte da Sesmaria do
o
Cambuhy, originalmente pertencente
p
e ao Coron
nel Joaquim
m José Pintoo de Moraaes Leme e
passaadas por heerança a dona Brites M
Maria Pinto Gavião e po
osteriormennte a Bernaardo Gavião
o
Peixo
oto.

M
Mapa do território
o do Município de
d Nova Europa ccom a localização
o das fazendas, das estações ferrooviárias e o sistema hídrico.
Fonte: Mapa da Cidade
e de detalhe do Mapa do Municíípio de Dourado, organizado em observância
o
ao D
Decreto‐Lei Nacio
onal nº 311 de 2
março de 1938, elaborado
e
pelo Serviço
S
de Topog rafia e Limites do
o Instituto Geogrráfico e Geológicco – Secretaria da
a Agricultura,
de m
Indústria e Comércio. Fontte: Instituto Geográfico e Cartogrráfico de São Pauulo.

O povoamento desttas terras teeve início na
n segunda metade doo século XIX a partir dee
sua ccompra por parte do Governo ddo Estado de São Pau
ulo para a formação de núcleoss
colon
niais destin
nados a im
migrantes e uropeus. As
A terras fo
oram dividiidas em trrês núcleoss
colon
niais: Nova Europa, Nova Paulicééia e Gaviãão Peixoto, que recebeeu o nome
e do antigo
o
prop
prietário dass terras.
A iniciatiiva da criaçção destes nnúcleos parrtiu do próp
prio latifunddiário que tinha
t
como
o
objettivos obter renda com
m a comerciialização de
e terras não
o adequadaas ao cultivo
o do café e
garan
ntir mão dee obra paraa as fazend as durante a safra do café e ofe rta de outrros serviçoss
especializados durante
d
a en
ntressafra.
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Os três núcleos
n
foraam criados simultaneaamente, tod
dos fundadoos em 1907 a partir dee
cond
dicionantes comuns (ve
er capitulo 1.2), por issso a história
a dos três ssegue paralelamente e
por vvezes se en
ntrelaçam e exatamentte por isso,, aliado à dificuldade dde obtenção de dadoss
histó
óricos, aqui usaremos exemplos de outros núcleos para se tentaar dar uma noção dass
caraccterísticas e da dimenssão da vida social de Nova Europa.

Vistaa de um lote ruraal do Núcleo Colo
onial Nova Europpa (1908).
Fontte: Álbum vistas de São Paulo ‐ Arquivo
A
do Estadoo de São
Paulo.

Vista do limite entre
e
um lote rurral e a área de mata
m
do Núcleo
Colonial
C
Nova Eu
uropa (1908). Fonnte: Álbum vistass de São Paulo ‐
Arquivo
A
do Estaddo de São Paulo.

É importtante observar que pouucos anos após
a
a inaug
guração doss núcleos, em
e 1908, ass
estaçções ferroviárias de No
ova Paulicé ia e Gavião
o Peixoto, pertencentees à Cia. E. F.
F Dourado,,
já estavam pron
ntas e foram
m importantte fator de atração populacional e do desenvolvimento
o
nômico paraa a região.
econ

Casa d
de colono em um lote rural do Nú
úcleo Colonial Noova Europa
(1908). Fonte: Álbum vistas
v
de São Pau
ulo ‐ Arquivo do Estado de
São Paulo.

asa de colono em
m um lote rural ddo Núcleo Colonia
al Nova Europa
Ca
(1
1908). Fonte: Álb
bum vistas de Sãoo Paulo ‐ Arquivo
o do Estado de
São Pauulo.
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Os núcleos possuííam uma parte ruraal, compostta por peequenas prropriedadess
agríccolas, com aproximadamente 100 alqueires de área e uma partee urbana onde
o
foram
m
instaalados os equipament
e
tos como a estação ferroviária,
f
a capela, casas comerciais e a
admiinistração do
d núcleo. O corpo addministrativvo do núcle
eo era com posto pelo diretor do
o
núcleeo, um ajud
dante de dirretor e dive rsos auxiliares, além de um médicco.
Entre as funções do
o diretor doo núcleo, allém das ativvidades adm
ministrativaas, estava a
orien
ntação aos colonos quanto
q
ao preparo da
d terra (ssemeadura,, cultivo e colheita),,
“emp
pregando todos
t
os esforços
e
paara o progresso da lavoura do núcleo”. Entretanto,,
segundo depoim
mento do Sr. Willi Kooeler, colono alemão residente em Nova Europa ao
o
pesq
quisador Mivaldo Ferraari, nem toddos os diretores dos núcleos
n
posssuíam conh
hecimentoss
mos de agrricultura – o próprio p ai do Sr. Willi,
W que foi o primeiroo diretor do
o núcleo dee
mínim
Novaa Europa, erra sapateiro
o na Alemannha e nuncaa havia sequ
uer visto um
ma espiga de milho atéé
cheggar ao Brasill.

Cap
pa do relatório de
d medição feita para o estabeleccimento dos
núccleos coloniais Gaavião Peixoto, Nova Paulicéia e N
Nova Europa
(1906). Fon
nte: Arquivo do Estado
E
de São Pauulo.

Pedido de concessão de lot
ote rural no núcle
eo colonial de
Gavião Peixoto feito em 19912 pelo agriculto
or alemão Leo
Baunngartnen à Agencia Ofiicial de Colonizaçção e Trabalho.
onte: Arquivo do Estado de São Paulo.
Fo

Os lotess rurais eram vendiidos de fo
orma facilitada aos imigrantes mediantee
empréstimos e parcelamen
ntos a perdder de vista do valor dos lotes, a ffim de atraí‐los e fixa‐‐
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los n
na terra, mas
m segundo Ferrari,, tais facilidades não
o eram ofeerecidas ao
os colonoss
brasiileiros.

Vissta do Salto do Ju
uquitiba, onde ve
eio a se instalar a usina
hidrellétrica no núcleo
o colonial de Gavião Peixoto (19088). Fonte:
Álbu
um vistas de São Paulo ‐ Arquivo do Estado de Sãoo Paulo.

asa do diretor do núcleo de Gaviãão Peixoto (1908). Fonte: Álbum
Ca
vistas de São
o Paulo ‐ Arquivoo do Estado de Sã
ão Paulo.

Ainda seegundo Ferrrari, entre 11908 e 1911 a populaçção dos núccleos do Caambuhy eraa
comp
posta por colonos
c
de mais de 112 nacionalidades: russsos, alemãães, polacoss, italianos,,
austrríacos, fran
nceses, porttugueses, eespanhóis, suíços, dinamarquesees, sírios e brasileiros,,
entree outros. O mesmo au
utor chamaa atenção para
p
as dificuldades cuulturais enffrentadas a
princcipio por essas
e
popu
ulações, reessaltando que entre 1914 e 1923 os casamentos
c
s
acon
nteciam em sua grande maioria eentre colon
nos da messma nacionnalidade. No
ova Europaa
particularmentee recebeu um
u numero maior de famílias
f
russsas, colôniaa que foi praticamentee
mada por um
m surto de febre
f
amareela.
dizim

Casa de colono co
om sua pequena plantação de gênneros
ão Peixoto (19088). Fonte:
alimeentícios ao redorr, no núcleo Gaviã
Álbu
um vistas de São Paulo ‐ Arquivo do Estado de Sãoo Paulo.

Casa
C
de colono do
o núcleo coloniall Nova Paulicéia (1908). Fonte:
Álbum vistas de
e São Paulo ‐ Arquuivo do Estado de
d São Paulo.

Apesar dos
d esforço
os para fixaar os colonos estrange
eiros, rapiddamente occorreu umaa
substtituição desstes por outros, só quee agora colonos brasileiros. Outraa expectativa que não
o
se cu
umpriu foi de
d que os núcleos servvissem de re
eserva de mão
m de obraa, enquanto
o na praticaa
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os núcleos passaram a ser ponto de atração para os colonos ligados às fazendas de café –
estes colonos, depois de trabalharem um período para os fazendeiros, adquiriram certa
experiência agrícola, além de alguma poupança para dar a entrada nas prestações do lote
rural.
Ferrari nos informa que os núcleos do Cambuhy obtiveram uma ótima produtividade
quando comparados aos demais núcleos oficiais do Estado e que sua fase mais próspera
ocorreu quando quase toda sua população já havia sido substituída por brasileiros.
A desativação da ferrovia em 1969 foi um fator importante para o declínio da
economia local, situação agravada pela quebra da lavoura do algodão, principal produto
agrícola dos núcleos no período.
Embora não tenham atendido aos objetivos originais dos cafeicultores, os núcleos
constituíram‐se em comunidades particulares e autônomas em relação às grandes fazendas.
Nova Europa foi emancipada em 1920, passando a pertencer ao município de Ibitinga
e mais tarde ao município de Tabatinga e apenas em 1953 tornou‐se município.
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3.1 – Pré‐inventário da área central de Nova Europa
O pré‐inventário de Nova Europa teve como recorte geográfico sua área central, que
segundo o mapa de 1938 (ver pagina 73) correspondia a toda sua área urbana. Como o que
aqui propomos é um pré‐inventário, estabelecemos o ano de 1940 como nossa data
balizadora, considerando que todas as construções anteriores a esta data deveriam ser
levantadas e a princípio preservadas. Entretanto, durante a fase de levantamentos
constatamos que muito pouco desta arquitetura foi preservada.
Como pode ser observado no mapa abaixo, dividimos as edificações em três grupos
distintos: as edificações assinaladas em cinza são construções recentes, sem qualquer
relação com a arquitetura que queremos preserva; as edificações assinaladas em vermelho
ainda apresentam características construtivas e as mesmas relações de implantação e
gabarito de altura semelhante às encontradas nas edificações mais antigas, entretanto ou
por um maior grau de alterações ou por realmente já serem construções posteriores, não é
possível estabelecer com clareza seu período construtivo; as edificações destacadas em azul
são as que propomos preservar.
As edificações selecionadas concentram‐se nas proximidades da Praça da Matriz e ao
longo da Rua XV de Novembro e apesar de terem sofrido pequenas alterações, em sua
maioria substituição dos caixilhos antigos (ver fichas 06, 07, e 08 por exemplo), geralmente
feitos em madeira por outros recentes, quase sempre metálicos, além de alteração na
posição e dimensões de aberturas de portas e janelas (ficha 12), ocasionadas ou não por
mudanças do uso residencial para comercial, acréscimo de cobertura lateral para servir de
garagem (ver ficha 03), colocação de toldos (ver fichas 07, 09, 13, 14) , etc., não interferem
ao ponto de impossibilitar a leitura destas edificações enquanto conjunto. E do nosso ponto
de vista essa leitura do conjunto é o mais importante se considerarmos a simplicidade desta
arquitetura, que só faz sentido ser preservada enquanto conjunto.
Também é possível observar uma tipologia especifica para as edificações comerciais
localizadas nas esquinas (fichas 10, 13 e 14), que recebem uma maior ornamentação das
fachadas, ornamentação que a partir das edificações que se mantiveram, podemos perceber
que não era comum nas residências, assim como as platibandas, que aparecem nos edifícios
comerciais (ficha 11) e em uma única residência (ficha 04).
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Sobre ass construçõ
ões mais anntigas, do primeiro
p
mo
omento de ocupação do núcleo,,
não encontram
mos nenhum
m exemplaar. Essa au
usência pode ser connsequência da maiorr
perenidade desstas, já que
e segundo aas imagens do Arquivo do Estaddo, estas muitas vezess
eram
m construíd
das de maadeira, entrretanto, nãão explica a ausênciia de da arquiteturaa
construída nas três
t décadas seguintess.
Assim co
omo em Do
ourado, a árrea central de Nova Eu
uropa aindaa mantem a função dee
centrro, é praticcamente to
oda ocupadda e não apresenta diferenças dde infra esttrutura em
m
relaçção aos dem
mais bairros, é predomiinantementte térrea, pouco adenssada e de usso misto.
É imporrtante obse
ervar a parrtir do que
e foi levantado, que a preservaação destee
patrimônio deva ocorrer a partir da rregulamenttação do usso do solo uurbano e da
d busca dee
usos e atividadees econômicas compaatíveis com os edifícios, de formaa a compattibilizar suaa
vitaliidade econô
ômica com a preservaçção. Por ou
utro lado essa regulam entação de
eve ser feitaa
com muito cuidado, já que
e a preservaação não de
eve ser um entrave parra o desenvvolvimento,,
o qu
ue neste caso poderia tornar a áárea centraal não mais interessannte para moradia, porr
exem
mplo, o quee teria um efeito con trario do esperado,
e
le
evando ao seu esvaziamento ou
u
perda de sua divversidade de
d usos, quee é uma de suas características im
mportantes.
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 01
Identifficação: Igreja Matriz
M
de Santa
a Teresinha
Praça da Matriz, s/n

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: preto / d ourado
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: 100%

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 02
2
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 02
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 351

Localização na cidade – situaçã o sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 03
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 362

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãoo sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: não ttem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
garage
em na lateral
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 04
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, nº345

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãoo sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: cinzaa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical X
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 04
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 361

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: cinzaa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 04
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 365

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento:
Moldurras dos vãos:
Guardaa‐corpos:

Residência: 100%
Comércio:
erviço:
Se

Esqu
uadrias:
Acab
bam. da fachada::
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

171
1

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 06
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 353

Fachad
da principal

Localização na
a cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total X
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros: não tem

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: não tem
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: cinzaa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

172
2

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 07
Identifficação
Rua

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãoo sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
erro laminado / solda
s
Fe

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: não ttem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

173
3

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 08
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o, 355

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 100%
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: não ttem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

174
4

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 09
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o 371

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência: 50%
Comércio: 50%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: não ttem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

175
5

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 10
Identifficação
Rua

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro X
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: vermelho
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100% ‐ bar
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: vermelho
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

176
6

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 11
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o s/n

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2.
2 Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição
D
total
Frontão
Cachorros
C
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4.
4 Materiais de acabamento
a
daa fachada principal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa
A
X
Cantaria
C
Azulejo
A
novo
Vidros
V

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6.
6 Material das esquadrias
e
da ffachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição
D
total
Vidro
V
Ferro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8.
8 Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco/veerde
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
R
Comércio:
C
100%
Serviço:

Esqu
uadrias: marrom//branco
Acab
bam. da fachada: azul/verde
Outrros relevos: não ttem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

177
7

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 12
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o s/n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D

178
8

Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 13
Identifficação
Rua XV
V de novembro
o s/n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco X
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: rosa
Moldurras dos vãos: rosaa
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
erviço:
Se

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos: rosa

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 14
Identifficação
Rua XV
V de Novembro
o s/n

Fachad
da principal

Localização na cidade – situaçãão sem escala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda X
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: bege
Moldurras dos vãos: não
o tem
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio: 100%
Se
erviço:

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: verdee

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
Mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 05
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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Ficha dee pré‐inventá
ário do patriimônio arquiitetônico e urbanístico
u
d e Nova Euro
opa
Característticas Arquitetônicas – Ficcha 15
Identifficação
Rua

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: branco
Guardaa‐corpos: não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:

Esqu
uadrias: vermelhoo
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: amarrelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição: 100%

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos:
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 05
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Com torreão
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Água furtada X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução
Dep
poimento do usuáário

Descrever:
D
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“Assim como falham as palavras
quando querem exprimir qualquer pensamento,
assim falham os pensamentos
quando querem exprimir qualquer realidade.”
(Alberto Caeiro, Assim Como)
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4.0 ‐ Considerações finais

A partir do entendimento das diferentes origens das cidades de Dourado e Nova
Europa, podemos constatar que suas histórias se desenvolveram de forma semelhante: são
cidades equivalentes em numero de população (em torno de 10.000 habitantes), tiveram
seu desenvolvimento vinculado às atividades agrícolas, especialmente o café em seu período
mais próspero, passando por um curto período onde predominou a cultura do algodão. Hoje
Dourado ainda dependente da cultura da cana de açúcar e Nova Europa, da cana de açúcar e
da laranja.
Ambas as cidades sentiram fortemente a desativação da ferrovia Cia. E. F. Dourado e
no período passaram pela maior crise de suas histórias, inclusive com grandes perdas
populacionais. Quanto à população inicial, Dourado foi ocupada por brasileiros, migrantes
mineiros, mas a partir da virada do século recebeu importante fluxo de imigrantes,
especialmente italianos, espanhóis e sírios; já Nova Europa desde o inicio foi ocupada por
imigrantes, mas apesar da grande diversidade de origens, predominou a alemã e a russa.
Apesar desta grande parcela da população ter origem europeia, ela não deixou
marcas físicas nas cidades que fizesse referencia aos seus países de origem, esta cultura
também não se refletiu em festas típicas. Em Dourado, por exemplo, onde a grande maioria
dos construtores atuantes no inicio do século XX tem origem italiana como pode ser
observada pelo anexo 04, a arquitetura encontrada hoje em nada difere das de outras
cidades vizinhas que não receberam o mesmo fluxo migratório. Também quanto as festas e
costumes, estes estão ligados às tradições mineiras e portuguesas, especialmente as festas
religiosas, que ainda são as principais datas comemorativas para ambas as cidades.
A realidade de ambas as cidades reflete a falta de planejamento urbano e a falta de
preocupação com a preservação de seu patrimônio construído. As áreas centrais das duas
cidades ainda exercem o papel de centro, são as áreas mais vivas e dinâmicas destas cidades,
já que misturam as funções de comércio, serviços e residência. Também são quase
totalmente ocupadas e planas.
A partir dos levantamentos efetuados nos capítulos 02 e 03, pudemos constatar que
da arquitetura das áreas centrais aqui tratadas, pequena parcela foi literalmente demolida e
substituída por novas edificações, sendo a maioria alvo de sucessivas reformas e alterações
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que acabaram por descaracterizar essa arquitetura a ponto de perdermos inclusive sua
referência temporal.
Se compararmos as duas cidades, em Dourado ainda podemos encontrar um numero
maior de exemplares do que em Nova Europa. Esta arquitetura que se manteve, apesar de
na maioria dos casos ter sofrido pequenas descaracterizações como substituição de
caixilhos, alterações de vãos de portas e janelas, acréscimo de toldos de publicidade, etc.,
ainda conservam características que possibilitam a leitura do conjunto.
É importante destacar que as nossas cidades são em grande parte construídas por
essa arquitetura banal e corriqueira que aqui propomos preservar e que vem se perdendo, já
que as arquiteturas excepcionais, os monumentos, representam apenas uma pequena
fração do todo construído e são protegidas por leis que não se aplicam aos nossos objetos
de estudos.
A partir dos levantamentos e de conversas com as populações locais pudemos
perceber que a principal ameaça à preservação destes imóveis é o não reconhecimento do
valor deste patrimônio construído por essas populações – a população em geral não se
envolve nas questões da preservação do patrimônio cultural por não ver sua própria cultura
como matéria da preservação.
O que pudemos perceber em ambas as cidades é que o reconhecimento por parte da
população local de um edifício que merece ou não ser preservado está diretamente
relacionado à quantidade de ornamentos que o edifício apresenta, já que este é o elemento
que a primeira vista, difere as construções mais antigas das atuais, considerando a
proximidade temporal do conjunto que propomos preservar e a similaridade de técnicas
construtivas com as empregadas nas construções atuais.
Outra ameaça que estas edificações vem sofrendo são as alterações decorrentes de
alterações de usos, como por exemplo, edifícios originalmente de uso misto, comerciais e
residenciais, que agora passaram a abrigar apenas o uso residencial, tem suas amplas portas
fechadas e substituídas por outras menores ou em outros casos, ampliação destes vãos para
possibilitar o uso dos cômodos frontais como garagem.
Entendemos como justo o desejo por parte da população em ter acesso à
infraestrutura moderna e a melhores condições de vida, porem isso não é incompatível com
a preservação dos edifícios. Por isso entendemos que o primeiro passo para que estes
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conjuntos continuem em pé e mantendo sua unidade é uma mudança na forma de se
relacionar com este patrimônio.
A partir da constatação destas ameaças, acreditamos que a preservação destes
conjuntos deva partir da regulamentação do solo urbano e da busca de soluções para o
convívio harmonioso dos valores culturais, materializados no tecido urbano e nas
edificações, com o desenvolvimento de atividades que vitalizem economicamente as
cidades.
Acreditamos que o turismo possa ser uma atividade adequada para conciliar a
vitalidade econômica e a preservação dos lugares, além de possibilitar a aproximação entre
as pessoas e o meio cultural.
Concordamos com Simão (2001) sobre o turismo quando encarado como um
possibilitador da preservação de bens culturais e da qualidade de vida local, potencializa a
apropriação da cidade pelos seus cidadãos “renovando o espirito cívico e o orgulho pelo
lugar”.
“A atividade turística, para realizar‐se como um meio de vida promissor e honesto,
somente deve ser encorajada na medida em que puder oferecer à população local vantagens
econômicas e sociais, principalmente sob a forma de geração de empregos e renda, evitando
que se crie um ambiente de exploração econômica.” Simão ( p. 74)

Entretanto, segundo Damiani (1997, p. 48) é importante saber discernir “até que
ponto o aperfeiçoamento do turismo pode vir a destruir as diferenças do lugar e esgotar os
significados turísticos do lugar desejado”, pois o turismo “deve em primeiro lugar garantir a
qualidade de vida da população local e preservar o patrimônio cultural e ambiental”. Ainda
segundo o mesmo autor, “se ele [o turismo] se sobrepuser à cultura local e fizer com que
essa se descaracterize, ele acabará com sua própria razão de existir naquele lugar.”
Portanto se faz necessário e urgente trabalhar para que as populações locais
resgatem o gosto, o orgulho pelas suas áreas centrais e entendam todo o referencial que é
guardado no local.
A construção ou a modificação da imagem que os moradores tem da sua cidade com
objetivo de restabelecer o orgulho e o gosto pelo lugar pode ser uma estratégia para a
mobilização desta população e um instrumento para a promoção da cidade e especialmente
para a preservação de seu patrimônio construíd
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Anexo
A
01: Imagens da cultura
a cafeeiraa

Imagem
m do período de poda dos cafeeiros. Fonte: Álbum
m vistas de
São Paulo ‐ Arquivo do Estad
do de São Paulo.

magem do trabalho de limpeza doo cafezal. Fonte: Álbum vistas de
e
Im
São Paulo ‐ Arquivo doo Estado de São Paulo.
P

Imageem da colheita do
d café. Fonte: Állbum vistas de Sãão Paulo ‐
Arquivvo do Estado de São Paulo.

Máquinas utilizadas no beneficiaamento do café. Fonte: Álbum
ão Paulo ‐ Arquivvo do Estado de São
S Paulo.
vistas de Sã
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Aneexo 02: Se
equencia histórica d
da divisão
o politico‐administrrativa do Estado
E
de
e
São Pauulo de 160
00 a 1997
7
Fonte: Fun
ndação SEADEE
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Anexo 03
3: Imagens dos
d núcleoss coloniais Jorge
J
Tibiriççá, Camposs Salles e No
ova Odessaa

Casas de colonos em lotes rurais do nú
úcleo colonial Jorrge Tibiriçá – obsservar o uso das técnicas
t
construttivas tradicionaiss como taipa de
m
roliça com
m cobertura em palha (1908). Fonte: Álbum vistas de São Paulo ‐ Arquivo do Estad
do de São Paulo..
mão e a utilização de madeira

de colonos em lo
otes rurais do núccleos colonial Noova Odessa – obsservar que estas construções
c
se coomparadas com as apresentadass
Casas d
acima,, pertencentes ao
o núcleo Jorge Tiibiriçá, são consttruídas com outro
os materiais e técnicas; apesar ass construções ain
nda serem feitas
dee madeira, agoraa esta madeira é aparelhada em ttábuas, utiliza telhas cerâmicas e já podemos enccontrar vidraças nas
n janelas.
Á
vistas de SSão Paulo ‐ Arquiivo do Estado de São Paulo (19088).
Fonte: Álbum

Imageens de lotes rurais de Nova Odessa (direita) e Cam
mpos Salles (esqu
uerda) – observar a plantação dee abacaxis, ilustra
ando a inserção
de novvas culturas nesssas terras não ap
propriadas ao culttivo do café. Fon
nte: Álbum vistass de São Paulo ‐ A
Arquivo do Estad
do de São Paulo.
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Casaas de colonos em
m lote rural do nu
ucleos colonial Caampos Salles – ob
bservar que ao fu
undo destas edifficações melhore
es construidas,
inclu
usive com lambre
equins arrematando o telhado, qque já emprega telhas ceramicas, vemos edivicaçõões construidas com
c
madeiras
roliças e cobertura em palha. Fonte: Álbbum vistas de São Paulo (1908) ‐ Arquivo do Estaddo de São Paulo..

Vistass de lotes rurais do núcleo coloniial Campos Salless – observar na im
magem à esquerda a plantação dde um pequeno pomar
p
ao redor
das caasas e à direita uma maquina de beneficiamento
b
dde arroz, aprove
eitando a força d``água. Fonte: Álbbum vistas de São
o Paulo (1908) ‐
Arqquivo do Estado de
d São Paulo.

194
4

Anexo 04 – Levantamento das origens da mão de obra ligada à construção civil na cidade
de Dourado no início do século XX

A fim de encontrar informações sobre a mão de obra ligada à construção civil no
período estudado neste trabalho, em abril de 2009, realizei pesquisa junto à Delegacia de
Polícia de Dourado, consultando os arquivos do Serviço de Registro de Estrangeiros, que
cadastrou os imigrantes residentes na cidade entre 1939 e 1942. Os profissionais
encontrados foram:


Antonio Vanucchi, nascido em 18/06/1894, natural de Grote de Castro – Itália;
desembarque em Santos em 18/09/1894. Profissão: pedreiro.



Miguel Vernaglia, nascido em 11/06/1885, natural de Monte San Giacomo, Salermo –
Itália; desembarque em Santos em 11/06/1900. Profissão: pedreiro da Cia.
Douradense.



José Salvagni, nascido em 1º/05/1894, natural de Gasiolo – Itália; desembarque em
Santos em 27/04/1897. Profissão: pedreiro.



Henrique Laurenti, nascido em 12/04/1882, natural de Arian Polesi, Rovigo – Itália;
desembarque em Santos em 20/10/1894. Profissão: carpinteiro.



João Caron, nascido em 24/06/1876, natural da província de Padova – Itália;
desembarque em Santos em 10/1888. Profissão: carpinteiro.



Luiz D´Abruzzo, nascido em 21/04/1886, natural de Santo Ângelo – Itália;
desmbarque em Santos em 1890. Profissão: construtor.

Esses registros nos informam que todos os profissionais imigrantes, ligados à construção
civil, residentes na cidade e cadastrados na delegacia de polícia, são de origem italiana,
porém chegaram muito jovens ao Brasil. A intenção dessa pesquisa era tentar traçar um
paralelo entre o que se construía na região natal desses profissionais e o que foi construído
na cidade; entretanto imagino, pelas datas de nascimento e desembarque, que os mesmos
não trabalhavam com arquitetura antes de chegar ao Brasil. Por outro lado, os imigrantes
com mais de 60 anos não eram obrigados a se cadastrarem e pela idade com que os
profissionais em questão chegaram ao Brasil, certamente vieram acompanhados por seus
pais, esses sim talvez ligados à construção na Itália e possivelmente ensinaram o ofício aos
filhos.
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Dos registros consultados, pude observar que a grande maioria dos imigrantes era de
origem espanhola, seguido pelos italianos e em número um pouco menor os portugueses,
mas havia também um número considerável de sírios. A profissão mais indicada pelos os
homens era lavrador ou operário agrícola, exceto para os sírios que eram comerciantes; as
mulheres indicavam prendas domésticas (não encontrei nenhum registro de mulher com
outra profissão, nem mesmo lavradoras). Dentre as profissões, um pouco mais de espanhóis
trabalhavam para a Cia. Douradense e os poucos profissionais liberais eram de origem
portuguesa em sua maioria.
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Aneexo 05 – Prré‐inventá
ário da Vila Santa Clara
C
– expeerimento pa ra aplicação de técnicas
de ap
preensão do espaço.
mento fotoggráfico – Vila Santa Clara – Dourado / SP
Levantam
Vissta frontal da capela
c
de Santa Clara e da Praçça dos Braga;
A praça não recebe nenhum tratamento de ca lçamento ou ajjardinamento, apenas
a
paaus‐ferro nos lim
mites da praça, uma palmeira real alinhada com
c
a torre da capela
c
e
um
m chapéu de so
ol e quatro ipês recentemente plantados em alinhamento co
om o
eddifício à direita;
os, a praça posssui apenas banccos de concreto
o, já
Quuanto a equipamentos público
baastante desgasttados, voltados para as ruas N honho Borges e dos Tomazini e
baalanços;
Foto 011 – jan/2009

Iluuminação da prraça feita apena
as por um holoffote sobre um poste
p
localizado
o na
latteral da capela;;
Vissta da Praça do
os Braga; ao fun
ndo, edifício on de originalmen
nte funcionava um
arrmazém, cujas portas
p
se voltav
vam para a praçça, mantendo com
c
ela uma relação
dee permeabilidad
de; atualmente o edifício passsa por uma refo
orma e terá uso
o apenas
reesidencial;
Ass portas do antiigo armazém fo
oram fechadas e substituídas por
p janelas e um
ma
fileeira de ipês reccentemente pla
antados no alinhhamento do ed
difício preservan
ndo seu
intterior da vista a partir da praça, privacidade pretendida pela nova função, mas
quue interrompe em
e certo grau sua
s relação com
m aquele espaço;

Foto 022 – jan/2009

Asssim como os outros antigos edifícios comercciais da vila, estte apresenta sua
enntrada principal pela esquina chanfrada;
c
nestte caso, com a reforma,
r
a portta foi
suubstituída;
Eddifício, assim co
omo outros da vila,
v foi construuído sobre um platô
p
feito de peedras e
tij olos cozidos, o que nas faces voltadas
v
para a praça e para a Rua dos Tomaazini,
eleeva um pouco o edifício em re
elação à rua e nnesse caso, na parte
p
utilizada como
c
arrmazém, esse platô é escalonado em três deggraus para facilitar o acesso;

Foto 033 – jan/2009

m uma rua estrreita que separa
a o edifício da praça,
p
Guuias novas de concreto indicam
enntretanto essa delimitação
d
termina alinhada aao limite do ed
difício;
Vissta da esquina da Rua dos Gomes com a Ruaa dos Tomazini, tendo a Rua 6 de
Feevereiro ao fund
do; observar qu
ue a Rua dos Goomes, parte da estrada municipal
Doourado – Trabijú, que recebe algum
a
transito dde carros e cam
minhões, não teem
neenhum tipo de pavimentação, é de chão batiddo, enquanto na
n Rua dos Tom
mazini,
onnde o transito é local e mínimo, a grama invaadiu a rua;
Ass árvores mais antigas
a
são pau
us‐ ferro, já as m
mais recentes sã
ão chorões, chaapéus‐
dee‐sol e quaresm
meiras, de meno
or porte e cujass mudas são disstribuídas pelo viveiro
v
daa prefeitura de Dourado;

Foto 044 – jan/2009
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Essquina das ruas 6 de fevereiro e Rua dos Tom
mazini, tendo em
m primeiro plan
no um
anntigo edifício co
omercial, que asssim como os ddemais que apre
esentavam essaa
fu nção, tem a esq
quina chanfrada;
Faaz parte de um conjunto de trê
ês casas geminaadas, construídas sobre um platô de
nivvelamento feito
o de pedras e tijolos; esse plattô é escalonado
o em degraus em
e
freente à parte comercial do conjunto e pequennas escadas de acesso em fren
nte às
reesidências; neste trecho, o passeio estreito coorre sobre o pla
atô;

Foto055 – jan/2009

Naa reforma recen
nte, a porta da esquina foi troocada, assim como o entelham
mento
(teelhas romanas), mas a geomettria da cobertu ra e dos vãos fo
oi mantida;
Neessa casa aindaa vive a família Tomazini,
T
que ddá nome à rua.
o início da décad
da de 1930 aprresenta características de diferrentes
Essse conjunto do
éppocas: o platô de
d regularização
o do terreno paara a construção, que já era ussado
naas casas bandeiristas, ao invés de porão alto, como já era co
omum; implantaação
soobre os limites do
d lote, definindo a rua, sem ppasseios e arbo
orização (a que
enncontramos foi recentemente plantada) com o nas cidades coloniais;
c

Foto 066 – jan/2009

Esssas discretas ad
daptações das receitas coloniaais visavam garrantir a continuidade
a e em uma reg ião onde as ino
ovações não eraam
dee sua aplicação em uma época
m uito profundas – as alteraçõess ocorreram lenntamente;
A arquitetura da vila apresenta aspecto uniform
me e proprieda
ades bastante
deefinidas; todas as
a construções têm característticas urbanas;
Neeste conjunto, originalmente
o
implantado sobbre os limites do
o lote, graças à
reetificação da Rua dos Gomes, uma
u faixa lateraal foi incorporada ao lote e um
m
paasseio mais larggo do que no restante da vila;

Foto 077 – jan/2009

Obbservar os passseios estreitos, a arborização dde pequeno porte recentemen
nte
plaantada no espaaço da sarjeta e a maior degra dação nas partes desocupadas do
coonjunto;
os nas fachadass que lhes garanntam identificabilidade;
Nãão há elemento
o de rudeza e ssolidez, apesar da inexpressividade
Oss conjuntos passsam a sensação
esstilística;
p
da praça,, onde
Vissta da esquina das ruas Nhonho Borges e 6 dde fevereiro, a partir
nãão há delimitaçãão da praça, rua ou passeio e o gramado se estende
e
até o liimite
doos muros;
Oss lotes não posssuem dimensõe
es padronizada s;

Foto 088 – jan/2009

Appenas esta resid
dência apresenta jardim frontaal. É muito sem
melhante às
coonstruções de Dourado,
D
já com
m telhado mais complicado, co
om calhas e
coondutores. Consstrução solta no
o lote.
Prrimeira vista que se tem da vila
a a partir da esttrada rural mun
nicipal, sentido
o
Doourado ‐ Trabijú
ú, que nesse tre
echo da vila reccebe o nome de
e Rua dos Gomes, à
essquerda na foto
o; à direita, a Ru
ua 6 de fevereirro, de trafego lo
ocal;
Nãão há delimitaçção do leito carrroçável por guiaas e sarjetas ne
este trecho nem
m de
paasseios, apenas as marcas da passagem
p
dos ccarros;

Foto 099 – jan/2009

uxos fica eviden
nte pela larguraa das vias pela grama
g
na rua 6 de
A diferença de flu
nto dado às ruaas cria uma paissagem condizen
nte com
fevvereiro; este tipo de tratamen
a eescala humana do lugar;
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Vista a partir da Rua 6 de fevereiro, do
d antigo arma zém, que antess estava implan
ntado
solto naa praça e se apresentava em um
u único volum
me; agora com a reforma, receebeu
uma vaaranda ao longo
o de toda essa fachada,
f
que teeve inclusive todas as aberturaas
modificcadas;
mpletamente a relação desse edifício
e
com a praça
p
e
O terreeno foi cercado,, alterando com
com to da a vila, já que
e pela sua posiçção central e paaralela à estaçã
ão e à rua principal,
porte m
maior do que o da própria capela e compatíveel ao da estação é o ponto cen
ntral e
estrutuurador desse esspaço; o telhado
o foi refeito com
m telhas capa e canal.
Foto 100 – jan/2009

quer informaçãão sobre a vila, apenas postes com a
Não háá sinalização que forneça qualq
mes das primeirras famílias da vila;
v
indicaçção do nome daas ruas, que receberam os nom
m pela rua, já qu
ue as calçadas sã
são estreitas e mal
m cuidadas, seervindo
As pesssoas caminham
apenass para delimitarr a rua. O peque
eno fluxo de veeículos não interfere no trânsitto dos
pedest res.
A escasssez de automó
óveis reforça ain
nda mais o carááter essencialm
mente doméstico e
residenncial da vila, o que
q permite que as pessoas see reúnam na rua
a para uma con
nversa,
para see apropriarem socialmente
s
dass ruas;
es da paisagem – construções da vila, os pom
mares e as planttações
Os várioos componente
ao redoor ‐ não podem
m ser dissociados, há uma conttinuidade espaccial;
a se relaciona dde diferentes fo
ormas com o en
ntorno –
De aco rdo com a épocca do ano, a vila
quandoo a cana está alta, ela forma uma massa que envolve a vila e ela se fecha so
obre si
mesmaa; depois do corrte da cana, o entorno
e
torna‐sse um nada exte
enso;
Vista daa Rua 6 de feve
ereiro, onde se observa à direiita uma valeta antiga,
a
feita de pedras
irregulaares, para o escoamento da água das chuvass e que segundo
o os moradoress, ainda
cumpree satisfatoriame
ente sua função
o;

Foto 111 – jan/2009

Não obbservamos platibandas nas con
nstruções antiggas, a – beirais em
e todas as
construuções, menos na
n reformada
Mesmoo em edifícios de
d épocas distin
ntas, se mantém
m em toda a vila a mesma relaação de
escala;
A resid ência ao fundo foi recentemente reformada,, destoando ma
aterial e
m antigas da vvila: tijolos apa
arentes, platibanda
geomettricamente dass construções mais
esconddendo o beiral dos
d telhados, to
oldos e garagem
m não fazem pa
arte do repertorio
arquiteetônico corrente nas demais edificações;
Em prim
meiro plano, um
ma casa de porã
ão alto, um novvo tipo de resid
dência, ainda dee frente
da rua, que teve larga difusão ‐ repre
esentava a trannsição entre os sobrados e as casas
c
térreass – preservavam
m a intimidade através
a
de umaa altura discreta
a em relação à rua,
assim ccomo a transferrência da entrada para a fachaada lateral.
Vista daa Rua dos Gom
mes, tendo ao fu
undo um antigoo edifício comerrcial e atualmen
nte
desocuupado, que rece
entemente rece
ebeu um muro, fechando a vissual a rua;
Foto 122 – jan/2009
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Implantação esqueemática da Vila
a Santa Clara em Dourado – SP
Localiização das fotos do levantamento fotogrráfico

Situaçãão sem escala
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 01
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Praça do
os Braga s/n – Vila
V Santa Clara

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X no corpo da caapela
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição
D
total
Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al X na torre
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X fachada fronntal
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição
D
total
Vidro
Fe
erro ‐ janelas

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: brannco
Guardaa‐corpos: não tem

Residência:
Comércio:
Se
erviço:
In
nstituição:

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira – porta
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto: Capela de Santa Clara
Outros:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 3,75m
m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: torre da capela – 7.60m

Alt. cumeeeira: 1,70m
Nº subsoloos: 0
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 3 águas
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 02
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua dos Gomes s/n – Vila
V Santa Clara

Localização na vila
a – situação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: Nãoo tem
Guardaa‐corpos: Não tem
m

Residência: X 100%
%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: natural
Acab
bam. da fachada:: verde
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: Não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D

202
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 03
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua dos Tomazini s/n – Vila Santa Clarra

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: em reformaa
Moldurras dos vãos: Nãoo tem
Guardaa‐corpos: Não tem
m

Residência:
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O
em reforma
a

Esqu
uadrias: natural
Acab
bam. da fachada:: reforma
Outrros relevos: em reeforma

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: embasamento mistos de pedra e tijoolos

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: Não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
Ao long
go te toda a fachadaa voltada para a rua
a 6 de Fevereiro foi
acrescida
a
uma varan
nda.
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 04
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua dos Tomazini s/n – Vila Santa Clarra

Localização
L
na vila
a – situação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: telha romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X 100%
%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: terra
Outrros relevos: amareelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: embasamento mistos de pedra e tijoolos

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 06
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
acréscimo de uma varandaa na fachada dos fu
undos e construção
de
d uma edícula nos limites do lote.
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 05
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d Fevereiro s/n
n – Vila Santa CClara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão X
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m não tem
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência:
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: amareelo

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago: X
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
acréscimo para construçãoo de banheiro, nos fundos
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 06
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d Fevereiro s/n
n – Vila Santa CClara

Localização
L
na vila
a – situação sem escala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: natural
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência:
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: não teem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago: X 100%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
constru
ução de uma água ppara cozinha

206
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 07
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: telha romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: cinza
Acab
bam. da fachada:: salmão
Outrros relevos: brancco / marrom

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D

207
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 08
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: telha romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó X
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros: tijolos apparentes

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: marrom
Moldurras dos vãos: marrrom
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: banco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: marroom

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 07
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé X

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D

208
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 09
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua Nho
onho Borges s/n
n – Vila Santa CClara

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: brannco
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: residen
ncial – 100%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: azul claro
Outrros relevos: não teem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,50 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: embasamento misto de pedra e tijoloos

Alt. cumeeeira: 1,70 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 10
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua do Tomazini
T
s/n – Vila
V Santa Claraa

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: telha romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado X janelas

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: amaarelo
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X 100%
%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: cinza / nattural
Acab
bam. da fachada:: verde
Outrros relevos: não teem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X portaa
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,60 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: embasamento misto de pedra e tijoloos

Alt. cumeeeira: 1,70m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 11
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua Nho
onho Borges s/n
n – Vila Santa CClara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro laminado / solda
s
X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: vermelho
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X 100%
%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: vermeelho

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,90 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira: 1,80 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
Acréscimo de um cômodoo para banheiro nos fundos.
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 12
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua Nho
onho Borges s/n
n – Vila Santa CClara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: amarelo
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência:
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: natural / aazul
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: não teem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago: X 100%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,90 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira: 1,80 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 02
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 13
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua Nho
onho Borges s/n
n – Vila Santa CClara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8 Uso atual ‐ qua
antificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
erviço:
Se
Outros:
O

Esqu
uadrias: branco
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio X
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,90 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira: 1,80 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 03
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
água pa
ara garagem na lateeral direita
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 14
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua dos Gomes s/n – Vila
V Santa Clara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8 Uso atual ‐ qua
antificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada: 4,60 m
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros: embasamento misto de pedra e tijoloos

Alt. cumeeeira: 1,70 m
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 05
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 15
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: brannco
Guardaa‐corpos: branco

Residência: X
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: azul / natuural
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto X
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 16
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros: romana

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: natural
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: bege
Outrros relevos: não teem

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 17
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: natural
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
erviço:
Se
Outros:
O

Esqu
uadrias: marrom
Acab
bam. da fachada:: azul
Outrros relevos: lilás

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
água lateral para garagem
m
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 18
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d fevereiro s/n
n – Vila Santa C lara

Lo
ocalização na vila
a – situação sem eescala

Fachad
da principal

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: brannco
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100
0%
Comércio:
erviço:
Se
Outros:
O

Esqu
uadrias: verde escuuro
Acab
bam. da fachada:: rosa
Outrros relevos:

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
mezanino
Pav. inttermediário
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Água furtada
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 19
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua 06 de
d Fevereiro s/n
n – Vila Santa CClara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa X
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples

Cana
al
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Platibanda
Cimalha X
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
m
Argamaassa X
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: brannco
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 100%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: azul
Acab
bam. da fachada:: amarelo
Outrros relevos: amareelo escuro

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira X
Alumínio
Outros:

Vago:
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua X
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
mX
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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Ficha de pré‐inventário do patrrimônio arquitetônico e urb
banístico de D
Dourado ‐ SP
S
Clara: CCaracterísticass Arquitetônicas – Ficha 20
Vila Santa
Identifficação
Lograd
douro: Rua dos Gomes s/n – Vila
V Santa Clara

Fachad
da principal

Lo
ocalização na vila – situação sem eescala

Fachad
da principal e uso
u atual
1. Matteriais empregaados na cobertu
ura

2. Coroamento

Destruiição total
Francessa
Vidro
o / fibra
Plástico
Outros:

Destruição total
Frrontão
Cachorros
Laaje de beiral
Beiral simples X

Cana
al X
Fibro
ocimento
Metal
Laje

3. Matteriais do coroaamento
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra X
Outros:

Platibanda
Cimalha
Beira seveira
Guarda pó
Outros:

4. Materiais de acabamento
a
daa fachada princiipal
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

Argamassa X
Cantaria
Azulejo novo
Vidros

Chapisco
Azulejo novo
Madeira
Outros:

5. Matterial das moldu
uras dos vãos de
d portas e janeelas

6. Material das esquadrias
e
da fa
fachada principal

Não tem
mX
Argamaassa
Azulejo
o antigo
Madeirra
Outros:

Destruição total
Vidro
Fe
erro X

Desttruição total
Canttaria
Azulejo novo
Conccreto aparente

7. Corees predominantes da fachada principal

8. Uso atual ‐ qu
uantificar

Coroam
mento: branco
Moldurras dos vãos: não tem
Guardaa‐corpos: não tem

Residência: X – 50%
%
Comércio:
Se
erviço:
Outros:
O

Esqu
uadrias: não tem
Acab
bam. da fachada:: branco
Outrros relevos: brancco

Dadoss volumétricos
1. Gab
barito

Madeira
Alumínio
Outros:

Vago: X – 50%
Culto:
Instituição:

2.
2 Classificação tipológica do teelhado

Altura d
da fachada:
Nº paviimentos acima do
o nível da rua: 01
1
Além desses, assinalar a existência de:
Porão aalto
Mirante
Pav. inttermediário
mezanino
Outros:

Alt. cumeeeira:
Nº subsoloos: não tem
Pav. recuuado
Sótão haabitável

Número
N
de águass do corpo princippal: 04
Com torreão
Cumeeira
C
paralela
a à rua X
Água furtada
Cumeeira
C
perpendicular à rua
Outros:
Tipo
T chalé

3. Registro de acrésciimos
Não tem
m
Acrésciimo vertical
Acrésciimo horizontal X

Iden
ntificado a partir de:
Evid
dência na construução X
Dep
poimento do usuáário
Outtros:

Descrever:
D
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