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Ipiranga é um bairro nobre localizado 

no distrito de Ipiranga[1] no município de

São Paulo. É um dos bairros mais 

antigos do município e abriga 

importantes pontos históricos, como 

o Museu do Ipiranga,[2][3][4] um dos mais 

conhecidos no Brasil, e o Parque da 

Independência, em frente ao edifício do 

museu. No Parque da Independência, há 

um monumento que simboliza 

a Independência do Brasil (proclamada 

onde hoje está o parque) e o famoso 

"Grito do Ipiranga". Dentro do parque, é 

possível se ver a Casa do Grito, que 

aparece no lado direito do quadro do 

pintor Pedro Américo que retrata a 

independência. 
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▪ A história do Ipiranga, desde o início, está associada aos deslocamentos entre a 
capital estadual e o litoral paulista. Devido ao posicionamento geográfico, a 
região era passagem obrigatória daqueles que, vindo do núcleo central da 
cidade, se dirigiam aos caminhos que permitiriam cruzar a Serra do Mar em 
direção à Baixada Santista.

▪ Isso fez com que o distrito entrasse para a história do Brasil ao se tornar cenário 
do evento em que dom Pedro I, vindo de uma de suas andanças pela cidade 
de Santos, decidiu proclamar a independência do Brasil, em uma de suas 
paradas às margens do riacho do Ipiranga. O episódio ficou registrado no 
famoso quadro de Pedro Américo e na letra do Hino Nacional Brasileiro.

▪ Posteriormente, a inauguração da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, em 1867, 
permitiu que a região, até então um lugarejo nos arrabaldes da cidade de São 
Paulo, se integrasse definitivamente à malha da cidade.

▪ Também por causa da ferrovia o Ipiranga começou a ser caracterizado como 
um distrito industrial, já que muitas fábricas aproveitavam as facilidades 
proporcionadas pela proximidade com os trilhos que ligavam a cidade tanto com 
o litoral como com o interior para se estabelecerem na região.

▪ A região próxima ao Rio Tamanduateí era tão caracterizada pelas indústrias, 
que os bondes e ônibus que para lá se dirigiam tinham, no letreiro, o título 
"Fábrica".

▪ Em 1947, a inauguração da Rodovia Anchieta só viria reforçar essa vocação, 
trazendo uma nova leva de indústrias para a região.

▪ Paralelamente, a Rua Bom Pastor e Avenida Dom Pedro I ficaram 
caracterizadas por casarões de famílias abastadas e pela classe média que 
trabalhava nas fábricas ou em outros bairros de São Paulo. Enquanto isso, na 
Avenida Nazaré, que corria ao longo do topo da colina do Ipiranga, instituições 
de ensino ou caridade ligadas à Igreja Católica despontavam, ocupando parte 
do espaço.

▪ A partir dos anos 1970, por motivos principalmente econômicos, o Ipiranga 
começou a perder essas indústrias para outras regiões e outras cidades. Os 

• Museu do Ipiranga:

• Parque da Independência:

• Museu Food Park:

• Aquário de São Paulo:

• Sesc Ipiranga:

• Clube Atlético Ipiranga:

• Cisplatina Ipiranga:

• Rua Silva Bueno:
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Historia do 
bairro do 
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A reclamação foi feita pela moradora Izabella Beatriz Bissoli Ribeiro, 

21 anos, por meio do Whatsapp do ACidade ON (16) 99117-7802.

"A gente tem que comprar água. Ontem mesmo eu comprei cinco 

garrafas d'água e hoje vou ter que comprar mais, porque eu tenho 

criança para dar banho. Não tem como ficar sem água", reclama a 

jovem.

Água com gosto de cola e terra incomoda 

moradores do Ipiranga.



Separação do lixo ( em casa )                          
coleta seletiva                           triagem                          
reciclagem.

41% de todo o lixo produzido ano a ano no Brasil vai 

parar onde não deveria: rios, mares e lixões.


