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DETALHE ESQUECIDO DA HISTÓRIA DA MOOCA: 

O BERÇO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA 

 

Resumo 

A partir do acervo de fotografias e de uma planta do local onde se originou o Instituto de Zootecnia 

fez-se uma busca por vestígios do que foi o Posto Zootechnico Central, criado por Carlos Botelho 

em 1905 no bairro da Mooca, em São Paulo. Apesar de sua atuação marcante na história da 

pecuária brasileira, verificou-se que nada restou de suas antigas instalações.  Pior que isso, nesta 

busca por informações, constatou-se que aqueles que deveriam preservar a história do bairro, 

nem sequer sabiam da existência desta instituição. E mais: a instalação do Posto Zootechnico em 

seu local inicial e, mesmo mais tarde, no Hipódromo, exigiu a realização de várias obras. Fica a 

pergunta: a quem elas beneficiaram? O progresso tem o seu preço e o objetivo deste trabalho foi 

o de chamar atenção para que, se não for possível preservar a patrimônio material, que ao menos 

se preserve o patrimônio imaterial. 
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Introdução 

O Instituto de Zootecnia, por ser uma instituição centenária de pesquisa em produção animal, está 

no momento se estruturando para montar o seu museu. Dentre os diversos materiais históricos 

que possui em seu acervo, há uma vasta coleção de fotografias e negativos, parte deles em 

placas de vidro, além de mapas, publicações, objetos de campo e de laboratório, etc. 

Recentemente, visando organizar uma exposição por ocasião da Semana Nacional de Museus, ao 

se digitalizar uma foto do local onde se originou o Instituto de Zootecnia e visualiza-la ampliada, 

um detalhe chamou a atenção: apesar da imagem ser de uma área rural, via-se ao fundo uma 

construção vultuosa, que, por suas linhas gerais, posteriormente identificou-se como sendo o 

Museu do Ipiranga. A partir daí, procurou-se localizar exatamente onde se situava o antigo Posto 

Zootechnico Central, sua denominação original, sediado no bairro da Mooca, na cidade de São 

Paulo. 

 

Metodologia 

Tomou-se por base primária uma planta do acervo do Instituto de Zootecnia referente ao Posto 

Zootechnico Central “Dr. Carlos Botelho”, datada de 1909, e assinada por G. Vert,aux (Figura 1). 

Nele pode-se ver que a propriedade lembra um retângulo irregular, margeado a oeste pelo “Rio 

Tamanduatehy” e a leste pela “Estrada para Vila Prudente”. A propriedade é ainda cortada pela 

Estrada de Ferro São Paulo Railway, apresentando dois pontos de passagem sobre a linha: uma 

próxima à sede e outra mais distante assinalada como “Estrada para o Ipiranga”.  Quase metade 

da área é assinalada como sendo de várzea e a outra metade, parte em capoeira e parte com 

construções rurais, residências, pista para desfile de animais, campos de experimentação, horta e 

pomar, piquetes com pastagens, caixa d’água, bebedouro e estrumeira. 

 

Fig. 1 Planta do Posto Zootechnico Central “Dr. Carlos Botelho”, 
datada de 1909, e assinada por G. Vert,aux 
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Outros materiais valiosos de referência foram as antigas fotografias do local, datadas de 1908, 

não tanto pelo seu conteúdo em primeiro plano, mas por detalhes do seu entorno. Considerando 

as dimensões (escalas), a orientação geográfica e estes pontos de referência, comparou-se com 

mapas e imagens de satélite atuais do Google, o que permitiu a identificação exata do local nos 

tempos atuais.  

Foram feitas várias visitas ao local e região para verificar se ainda persiste algum detalhe das 

antigas construções. Visitou-se o Núcleo Museológico da Mooca, situado na Biblioteca Affonso 

Taunay, e conversou-se com alguns moradores mais antigos da região. Pesquisas documentais 

foram feitas na Biblioteca do próprio Instituto de Zootecnia e no Arquivo Público do Estado de São 

Paulo. Levantou-se também informações disponíveis sobre a história da Mooca em vários sites de 

“amigos do bairro”.  

 

Resultados e Discussão 

 

Papel do Posto Zootechnico Central na pecuária paulista 

O final do século XIX foi marcado pela surpreendente evolução da lavoura cafeeira, que absorvia 

toda a atenção por parte de agricultores, comerciantes e políticos. Entretanto, já preocupado com 

o abandono de terras exauridas com a cultura e com a oferta de atividades alternativas para estas 

áreas, o governo tenta por duas vezes criar um Posto Zootechnico no Instituto Agronômico de 

Campinas e atribuir-lhe a função de desenvolver pesquisas também na área animal, o que, 

entretanto, não surtiu efeito (Lei n. 473 de 22/12/1891 e Decreto n. 523 de 03/02/1898). Por outro 

lado, a cidade de São Paulo era pouco urbanizada e possuía ainda inúmeras propriedades rurais 

em seus atuais domínios.  

A criação do Posto Zootechnico Central (PZC), no bairro da Mooca, cidade de São Paulo, não 

teve um Decreto oficial de criação. Ele foi implantado, pelo que se sabe, em terras arrendadas.  A 

propriedade possuía aproximadamente 240 ha de área, possuindo partes mais altas e secas, mas 

também áreas de várzeas molhadas. Não se sabe se já havia alguma construção anterior no local, 

mas pode-se verificar que, no orçamento de 1905, o Setor de Obras da Secretaria da Agricultura 

destinou verbas para construção “de um pavilhão para residencia do Director, um chalet para 

residencia do Guarda, pocilgas, barracão para abrigo de animaes, reservatório e outras 

construções no Posto Zootechnico Central”. Com o aumento das atividades e do número de 

animais no PZC, foi preciso aumentar bastante a área cultivada e a produção de forragens para os 

mesmos. Como boa parte do terreno era brejo, este foi primeiro drenado para depois permitir o 

uso de instrumentos agrícolas e o bom desenvolvimento das plantas forrageiras. A parte alta do 

terreno, constituída de capoiera, foi destocada e plantada com capins. Graças a esses 

melhoramentos, foi possível duplicar a área de cultivo do PZC (RELATÓRIO DA AGRICULTURA, 
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1906). Fotografias do local, pertencentes ao Acervo do Instituto de Zootecnia, mostram que as 

construções novas ou já pré-existentes eram majestosas (Figuras 2 e 3). 

 

         

Fig. 2 Vista do Posto Zootechnico Central 
com o campo experimental (1908). 

 Fig. 3 Arena e construções do Posto Zootechnico 
Central (1908). 

 

O então Secretário da Agricultura, Dr. Carlos Botelho, comenta seu plano de incentivo à pecuária 

paulista: 

“Desde o início da minha administração neste Secretariado, tive em mira pôr em prática os meios 

capazes de fomentar o desenvolvimento da indústria pecuária. 

Era, portanto, necessário que o estado tomasse o seu papel de guia e orientador da nova 

indústria, assumindo os ônus de ensaios de aclimação de reprodutores importados, dos ensaios 

de cultura das plantas forrageiras, do estudo das rações, do ensino, enfim, das melhores práticas 

na exploração da industria pecuária. 

Tratou desde logo, por isso, esta Secretaria, de criar o Posto Zootechnico Central, nesta capital, 

do qual deverão mais tarde resultar os postos zootechnicos regionais, que hão de pôr, mais 

proximamente, ao alcance do criador paulista, os ensinamentos necessários para que elle possa 

com segurança desenvolver a sua indústria. 

O Posto Zootechnico Central, depois de dotado de todas as instalações aperfeiçoadas de que 

carecia para seu regular funcionamento, foi confiado à direção provisória do Professor Hector 

Raquet, do Real Instituto de Agricultura de Gembloux, que foi o meu imediato auxiliar na 

organização da administração e de todos os serviços do novo instituto. 

Foram abertos a pouco, os curso de leiteria, de zootechnia e de alveitaria, tendo sido 

contractados, na Bélgica, o Dr. Nicolau Athanassof, para reger a cadeira de zootechnia, e o Dr. 

Emilio Tobias, para lente de leiteria. O curso de agrostologia e bromatologia ficou a cargo do Dr. 

Louis Misson, vice-diretor do Posto. 



 5 

Certo dos grandes proveitos que das exposições bem organizadas podem resultar não só para o 

Governo, que se habilita nellas a conhecer o estado das industrias, como para os productores que 

vão colher, nesses certamens, úteis ensinamentos, promovi em 1905 uma Exposição de Animaes, 

que se realizou nesta Capital sob os cuidados da Sociedade Paulista de Agricultura, Commercio e 

Industria, tendo por principal escopo servir como que um balanço do que já existe no estado em 

matéria de indústria pecuária, pelo qual este Secretariado melhor se orientasse sobre o que 

pudesse aqui mesmo ser aproveitado ou devesse ser introduzido do extrangeiro.  

Como animação à industria particular e para facilitar aos criadores a acquisição dos animaes 

produzidos ou acclimados no Posto Zootechnico Central, institui, por ocasião das exposições, as 

Feiras e Leilões de animaes. 

Tem-se realizado também durante esses certamens Concursos de vacas leiteiras, além de 

Demonstrações do fabrico de manteiga, distribuindo-se prêmios pela maior quantidade de leite 

produzido e de gordura contida no mesmo” (RELATÓRIO DA AGRICULTURA, 1907). 

A revista “O Criador Paulista”, publicação oficial da Secretaria da Agricultura do Estado de São 

Paulo, comenta em seu fascículo de fevereiro/1906 sobre as exposições regionais e a Exposição 

Estadual de Animais, que se iniciou em 15 de julho de 1905: “É por isso que o anno de 1905, que 

veio nascer as primeiras exposições do Estado, merece ser assignalado com uma cruz de ouro na 

história da criação paulista.”  Esta data, 15 de julho de 1905, passou a ser considerada como a 

data de nascimento do atual Instituto de Zootecnia.  

As exposições se seguiram em anos posteriores, sendo que as exposições regionais do interior 

eram preparatórias para a exposição estadual em São Paulo e esta, preparatória para a exposição 

nacional, que na época acontecia no Rio de Janeiro, capital do Brasil. É interessante ver a 

descrição de como aconteceu a “Segunda Exposição Estadoal de Animaes”, apresentada na 

revista “O Criador Paulista” nos números de outubro e novembro de 1906, acompanhada de 

várias fotos do evento (Figuras 4 e 5).  

 

     

Fig. 4 Visita de alunos das escolas públicas à 
exposição de 19 de outubro de 1906. 

 Fig. 5 Público encaminhando-se para o trem após 
visita à exposição de outubro de 1906. 
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Assim se inicia a descrição das instalações: 

“O local escolhido para a sua realização foi, como no anno passado, o magnífico estabelecimento 

do Posto Zootechnico Central, na Mooca, que, com as modificações e melhoramentos ahi 

constantemente introduzidos pelo Sr. Dr. Carlos Botelho, tornou-se o ponto mais próprio para 

certamens desta natureza. 

Além das construções já existentes no Posto Zootechnico, foram levantadas, para servirem como 

dependências da exposição, pavilhões provisórios, de simples mas bella apparencia, adequados 

ao fim que se tinha em vista.  

Assim é que, logo à entrada do perímetro das construções, elevava-se em forma de arco de 

triumpho, trabalhado por hábil pincel, o pavilhão em que se achavam expostos em vasos e tinas, 

exemplares de plantas medicinaes do Horto da Escola Polytechnica. 

Este pavilhão, ornado com muito bom gosto, dava acesso à esquerda e à direita para dois vastos 

galpões occupados por bovídeos, seguindo-se à esquerda outro galpão, também para bovídeos. 

Vinham em seguida, o coreto e diversas instalações destinadas aos porcos, carneiros e cabras 

inscriptos no certamen. 

Todas as edificações e dependências da exposição estavam singela, mas elegantemente 

ornamentadas”. 

Por estas imagens pode-se perceber o quanto o local era bem estruturado, com construções 

sólidas, com pista para desfile e exercício com os animais, além de local atrativo a grande público, 

principalmente de pessoas da alta sociedade paulista, constituída de fazendeiros de café e de 

gado, além de renomados políticos.  

Somente em 1907 é que o Posto Zootechnico Central é oficialmente organizado através do 

Decreto n. 1.460, de 10/04/1907. Visando preencher os vários fins a que estava destinado, o PZC 

deveria possuir um rebanho composto de reprodutores pertencentes às principais raças das 

diversas espécies domésticas, que seriam colocados à disposição dos criadores para cobertura 

de seus animais. Posteriormente, o PZC irá se encarregar de proceder à importação de 

reprodutores, seja para o próprio Governo, seja encomendado por particulares, para atender as 

necessidades dos programas de seleção e melhoramento dos rebanhos. Esses animais 

importados, ao chegarem ao Brasil, precisavam primeiramente se aclimatar. Com o surgimento de 

problemas sanitários como a tristeza, causada pelos carrapatos, era necessário também imunizar 

estes animais, visando evitar a sua perda, muitas vezes por óbito.    

Tendo em vista que o Governo passa a criar outras fazendas além do PZC com a missão de 

prestar serviços Zootechnicos ao produtor rural, em 27/07/1909, através do Decreto n. 1.757-A, é 

criada a Diretoria de Indústria Animal. Esta compreendia os seguintes estabelecimentos: a) Posto 

Zootechnico Central “Dr. Carlos Botelho”; b) Posto de Seleção do Gado Nacional, em Nova 
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Odessa; c) Estações Zootécnicas regionais. O órgão tinha por fim realizar diferentes trabalhos nos 

campos da Zootecnia, Veterinária, Indústria de Lacticínios, alimentação dos animais e matérias 

afins, assim como divulgar e propagar os resultados adquiridos por meio de uma publicação oficial 

denominada “O Criador Paulista”. O primeiro Diretor da Diretoria de Indústria Animal foi o Sr. Louis 

Misson, engenheiro agrônomo por Gembloux (SANTIAGO et al., 1970). 

Entretanto, como é característico na política brasileira, o que um faz, o outro tenta desfazer.... 

Assim é que, já no RELATÓRIO DA AGRICULTURA de 1912-1913, o Secretário Paulo de Moraes 

Barros acena com esta possibilidade: “A tarefa que nos cabe não deve ir além da simplificação 

funccional deles... Tempo é já de limitar os serviços do Posto Zootechnico Central Dr. Carlos 

Botelho ao extrictamente necessário”. Em 29/12/1914, através da Lei n. 1.455, que reorganiza 

diversos serviços da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, a Diretoria de Indústria 

Animal e o Posto Zootechnico Central são extintos e suas atividades incorporadas à Diretoria de 

Agricultura, que passa a se chamar Diretoria de Agricultura e Indústria Pastoril.  

Ante a perplexidade de tal atitude, a revista O Criador Paulista (nov./dez. de 1914) noticia: “Com 

as rigorosas medidas de economia adoptadas pelo Governo do Estado de São Paulo, o Posto 

Zootechnico Central, creado pelo benemérito Dr. Carlos Botelho, seria extincto neste fim de anno, 

si a Sociedade Paulista de Agricultura não se dispuzesse a prestar ao Estado mais um relevante 

serviço público, tomando a si o encargo de manter este estabelecimento, o primeiro deste gênero 

fundado no Brasil, e que, no conceito da Sociedade de Agricultura, representa <a semente 

fecunda>, plantada por aquelle inolvitável paulista, - <semente que germinou, e cujos fructos por 

ahi estão vulgarizando-se nesse crescente movimento de iniciativas, graças ao qual vê-se em 

auspiciosa prosperidade a industria pastoril do estado>”.  

Apesar da boa vontade por parte da Sociedade Paulista de Agricultura, determinadas atividades 

só podem caber a órgãos públicos, administrados sob as diretrizes do Governo, tanto é que, 

através do Decreto n. 2893 de 02/01/1918, o Posto é recriado, agora sob a denominação de Posto 

Zootechnico de São Paulo, com as mesmas atribuições de antigamente. Conforme RELATÓRIO 

DA AGRICULTURA de 1918, “a falta de um local apropriado para o recebimento de animais em 

trânsito de um estabelecimento para outro, de uma fazenda para outra e para o recebimento de 

animaes importados do extrangeiro, constituía uma lacuna hoje preenchida com a existência do 

referido estabelecimento. Os animaes importados e que necessitam sofre a immunização contra a 

piroplasmose bovina, encontram no Posto Zootechnico o local preciso para passar pelos trabalhos 

de immunização, depois do que, sem perigo do terrível mal de acclimação, são entregues aos 

seus proprietários em condições de se reproduzirem sem se verificar a enorme mortalidade 

constatada em annos anteriores”. 

Entretanto, o Posto Zootechnico de São Paulo não podia mais ficar no local anteriormente 

ocupado; o novo local a ele designado foi um terreno arrendado do Jockey Club Paulistano 

(Hyppodromo da Mooca), pelo período de 20 anos, sem pagamento de espécie alguma. Novas 
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construções foram necessárias para adequá-lo as atividades previstas, inclusive pavilhões para 

exposições estaduais e cocheiras (RELATÓRIO DA AGRICULTURA, 1919), mas, mesmo assim, 

ficou muito reduzido em suas acomodações e áreas para cultivos (RELATÓRIO DA 

AGRICULTURA, 1921). Nos demais Relatórios que se seguem, em anos posteriores, verifica-se a 

insatisfação com o local: “este estabelecimento, instalado nos deficientes galpões e cocheiras 

arrendadas do Jockey Club, no Prado da Moóca, continuou a prestar bons serviços. ... Urge 

modificar-se tal estabelecimento, principalmente proporcionando-lhe melhores instalações, de 

modo a poder elle dar bom desempenho aos trabalhos que regularmente  lhe são confiados” 

(RELATÓRIO DA AGRICULTURA, 1924). E mais: “Nesse local, imprestável para qualquer 

trabalho sério e que corresponda aos fins que determinaram sua criação.... urge que se 

providencie com a possível urgência a mudança do Posto para local mais apropriado....” 

(RELATÓRIO DA AGRICULTURA, 1925).   

Em 25 de abril de 1928, o então governador Júlio Prestes decidiu construir a nova sede da 

Diretoria de Indústria Animal, o Parque da Água Branca, inaugurado em 02 de junho de 1929. Em 

1950 foi oficialmente batizado de “Parque Dr. Fernando Costa”, em homenagem ao seu 

idealizador (http://www.parqueaguabranca.sp.gov.br/oparque.asp). “Entre outras instalações 

aquela dependência oficial foi dotada de modelares pavilhões de administração, das secções de 

leite, fotografias e laboratórios, recinto especial para exposições, aviários, apiários e aquários, 

estações de lacticínios, parques de caça, tanques e escadas de peixes, secção de culturas 

experimentais e Posto Zootechnico, êste para aí transferido do prado da Mooca” (SCHMIDT & 

REIS, 1942). 

O próprio Hipódromo da Mooca também tinha lá os seus problemas. Como dentro dele passava o 

córrego Cassandoca e isso era a causa de constantes enchentes e alagamentos, o Jockey Club 

de São Paulo mudou-se para o Hipódromo da Cidade Jardim, inaugurado em 25 de janeiro de 

1941, abandonando o velho campo.  

A Diretoria de Indústria Animal, sediada no Posto Zootechnico de São Paulo, como entidade maior 

que congrega também outras unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo, também passou 

por várias modificações ao longo do tempo, principalmente de denominação – mas mantendo 

suas atribuições básicas: em 1916 é transformado em Diretoria da Indústria Pastoril; em 1927 

volta a se chamar Diretoria da Indústria Animal; em 1935 é transformado em Departamento de 

Indústria Animal; em 1942 passa a se chamar Departamento de Produção Animal, até que em 

1970 é transformado em Instituto de Zootecnia. Sua sede, que sempre fora em São Paulo, é 

transferida em 1975 para Nova Odessa, na antiga Fazenda de Seleção do Gado Nacional, onde 

se acha até o presente momento. Esta fazenda já existia desde 1905, tendo nascido junto com o 

Núcleo Colonial de Nova Odessa, também idealizado por Carlos Botelho. Na última reestruturação 

feita em 1970, alguns setores do antigo Departamento de Produção Animal são desmembrados e 

dão origem a instituições independentes, como é o caso da CATI (Coordenadoria de Assistência 
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Técnica Integral), do Instituto de Pesca, do ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos) e do CDA 

(Coordenadoria de Defesa Agropecuária). A Faculdade de Veterinária da USP também nasceu 

dentro do Departamento de Produção Animal. Na década de 70, as grandes exposições foram 

definitivamente transferidas para o Recinto de Exposições da Água Funda (atualmente Centro de 

Exposições Imigrantes). Maiores detalhes da trajetória deste importante Instituto pode ser obtido 

em SCHMIDT E REIS (1942), MARTINS (1991) e MORETI E FONSECA (2005). 

 

 Da Linha do Trem à Especulação Imobiliária 

O Posto Zootechnico Central foi criado numa época em que a cidade de São Paulo sofreu radical 

interferência no seu espaço urbano decorrente, em grande parte, da instalação da ferrovia que 

percorria a várzea do Rio Tamanduateí. As fábricas instalavam-se predominantemente ao longo 

das vias férreas, consideradas propícias às atividades devido a sua topografia regular, aos baixos 

preços dos terrenos e às facilidades geradas pelo transporte ferroviário. O estabelecimento de 

indústrias de grande vulto na cidade determinou a configuração de sua paisagem urbana.  

A estrada de ferro São Paulo Railway foi aberta ao tráfego em 16 de fevereiro de 1867, ligando 

São Paulo ao Porto de Santos. A "Inglesa" (SPR) só foi nacionalizada em 27 de setembro de 1948 

como Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ). Tanto no mapa do Posto Zootechnico Central de 

1909 (Figura 1), como no mapa da cidade de São Paulo datada de 1913 (Figura 6), elaborado 

pelos engenheiros CUCUCI & COSTA, percebe-se a área do Posto cortada longitudinalmente pela 

São Paulo Railway, fator este que deve ter abreviado o tempo de sua permanência nesta área. 

 

 

Fig. 6  Parte do mapa da cidade de São Paulo de 1913. 
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Até praticamente a metade do século XIX, as terras hoje ocupadas pelo bairro da Mooca e 

arredores eram regiões com características rurais, conhecidas como “Prados da Mooca”. A partir 

da segunda metade do século XIX, a implantação da ferrovia, a industrialização e a imigração 

condicionaram a ocupação e o desenvolvimento urbano dessas áreas originando diversos bairros 

fabris (MEHRTENS et al., 2007). 

Além das ferrovias, as melhorias realizadas como a instalação do gasômetro (armazenava e 

distribuía gás), das linhas de bonde, ou o início das obras de saneamento da várzea e de 

abastecimento de água e esgotos trouxeram crescimento populacional e desenvolvimento urbano 

e industrial à região, quer pela grande disponibilidade de mão-de-obra, formada principalmente 

por imigrantes europeus, ou pela formação de um mercado consumidor interno (MEHRTENS et 

al., 2007). 

As terras ao longo das várzeas do Tamanduateí apresentavam as condições topográficas ideais 

para a implantação da estrada de ferro São Paulo Railway, traçado sobre terrenos até então 

ignorados e insalubres, acompanhados pela ocupação industrial e pelas moradias para operários 

(MEHRTENS et al., 2007). 

Outro impulso na urbanização da região foi promovido por Rafael Aguiar Paes de Barros, 

proprietário de muitas terras. Em 14 de março de 1875, ele criou o Clube Paulista de Corridas de 

Cavalo (atual Jockey Club de São Paulo), sendo que a primeira corrida no Hipódromo da Mooca 

aconteceu em 29 de outubro de 1876. Suas arquibancadas comportavam 1200 pessoas e 

transformou o local em atraente centro de lazer. Localizava-se na atual Rua Bresser, hoje 

ocupado pela Administração Regional da Mooca e o Centro Educacional da Mooca. Os cavalos 

chegavam diretamente da Inglaterra e França e Paes de Barros os criava em sua fazenda no Alto 

da Mooca, hoje na Avenida Paes de Barros. Somente mais tarde, em 1941, foi inaugurado o atual 

hipódromo da Cidade Jardim (www.jockeysp.com.br/historia.asp e www.portaldamooca.com.br). 

Para facilitar a ida dos espectadores às corridas, foi criado o Ramal do Hipódromo da São Paulo 

Railway, estendendo-se da Hospedaria dos Imigrantes até a Rua dos Trilhos, nome popular que 

mantém até hoje, com apenas uma estação terminal e tendo retorno na Rua do Hipódromo.  

Com a prosperidade advinda da cultura cafeeira, muitas famílias puderam desfrutar de uma vida 

urbana mais amena em São Paulo, sem perder o controle do trabalho das lavouras. Exerciam 

ainda pressão política sobre o Governo. Uma destas famílias, a Pais de Barros, ficou conhecida 

por suas manobras especulativas de natureza fundiária. Enquanto o Primeiro Barão de Piracicaba, 

Antonio Pais de Barros, investia pioneiramente na indústria em São Paulo, outros membros da 

família desenvolviam estratégias para provocar a valorização fundiária das terras nas quais os 

Barros tinham interesse, num exemplo de como agiriam, a partir de então, diferentes setores da 

camada dominante ao promover o processo de expansão do ramo imobiliário paulistano. Sabendo 

de obras de maior vulto e destaque, ofereciam terras ou prometiam grandes doações se estas 
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entidades escolhessem o terreno indicado por eles, pois com isso, com as obras, seus terrenos e 

propriedades nas imediações iriam se valorizar grandemente (CAMPOS, 2007). 

Na tendência fabril, ocorre em 1892 a fundação da Cervejaria Bavária, pertencente a Henrique 

Stupakoff & Cia, situada na Avenida Presidente Wilson, antes conhecida por Alameda Bavária. A 

instalação da Bavária na Mooca é um bom exemplo. Quando a fábrica foi inaugurada, ocupava as 

terras de uma chácara do engenheiro Daniel Fox e o arruamento da região começava a ser 

definido. Em 1904, a Companhia Antarctica Paulista (fundada em 1891, no bairro da Água 

Branca), sob controle da Zerrener, Bülow & Cia, adquire o controle acionário da Cervejaria Bavária 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Antarctica_Paulista). A sua posição pode ser observada 

no mapa da cidade de São Paulo de 1913 (Figura 6), próxima ao Posto Zootechnico Central. 

Ao ocupar os terrenos ao longo da faixa ferroviária, as indústrias e armazéns se estruturaram de 

forma a que os fundos ficassem voltados para a via férrea, permitindo o recebimento e 

escoamento de produtos, e que a frente ficasse voltada para as ruas paralelas à linha, como a 

atual Avenida Presidente Wilson e a Rua Borges de Figueiredo.  

Seguindo pela ferrovia em direção a Santos, logo após a Hospedaria dos Imigrantes encontramos 

hoje, à esquerda da linha férrea, os antigos edifícios da Fábrica Brasileira de Alpargatas e 

Calçados, cuja construção iniciou-se em 03/04/1907, atualmente ocupados pela Universidade 

Anhembi Morumbi. Adiante, encontramos galpões e armazéns com acesso pela Rua Almeida 

Lima, hoje ocupados pela Comunidade Espaço Renascer; uma extensa sucessão de galpões com 

acesso pela Rua Borges de Figueiredo que se estendem até a Rua Sarapuí e o Viaduto São 

Carlos, incluindo os galpões da extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), o antigo Moinho 

Gamba (nº 501), os Armazéns das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (boa parte 

demolidos), os galpões da CEAGESP (nº 1.098 a 1.250) e os da Sociedade Técnica Bremensis, 

transferidos para o Banco do Brasil em 1954 (nº 1294 a 1358). A maior parte da Rua Borges de 

Figueiredo era anteriormente ocupado pelo Posto Zootechnico Central.  

O patrimônio de origem industrial existente no bairro, em grande parte ainda preservado, vem 

sofrendo constante ameaça pela especulação imobiliária. E é muito provável que uma pressão 

semelhante sofreu o Posto Zootechnico Central àquela época, instalado em área apenas 

arrendada em local altamente cobiçado pelas grandes indústrias. O proprietário pode ter sido 

estimulado a arrendar ou vender a área para empresas que prometiam maiores lucros, 

principalmente após as obras de saneamento da várzea.  

A empresa Grandes Moinhos Gamba, fundada em 1910 por Egidio Pinotti Gamba, mais tarde 

denominada Grandes Indústrias Minetti-Gamba, instalou-se numa área superior a 18.000 m2, 

onde provavelmente se situava a arena e o campo agrostológico do Posto Zootechnico Central 

(Figuras 2 e 3). No original da Figura 2 é possível ver ao fundo o Pico do Jaraguá (primeira 

elevação à esquerda), a Serra da Cantareira, a Companhia Antarctica Paulista num plano mais 

próximo e no lado esquerdo do campo de forrageiras, as linhas de trem com alguns vagões. 
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Atualmente, o local (Rua Borges de Figueiredo, 510), está locado para Moinho Eventos (antes 

Moinho Santo Antônio), mas já foi vendido às incorporadoras Stan Desenvolvimento Imobiliário e 

Quality Desenvolvimento Imobiliário, que pretendiam erguer no local quatro torres de 

apartamentos. Entretanto, o espaço foi tombado conforme Resolução 14/ Conpresp/ 2007 

publicada no Diário Oficial da Cidade em 21 de julho de 2007, página 62. Mas, dos edifícios, 

casas e galpões erguidos às custas de verba pública, nada restou (Figuras 7 e 8). 

 

  

Fig. 7 Vista sobre o Vd. São Carlos, em local 
próximo ao da foto da Figura 2 (2010). 

 Fig. 8 Vista da Rua Borges de Figueiredo, onde 
existiu o Posto Zootechnico Central (2010). 

 

O Posto Zootechnico Central podia não configurar lucro imediato a um único beneficiário, mas 

suas pesquisas e melhorias incorporadas pelos fazendeiros e criadores de gado tiveram e ainda 

têm valor inestimável, visto a posição que a pecuária brasileira ocupa no ranking mundial. 

Nos anos 1950 o Ramal do Hipódromo foi desativado e os trilhos retirados. Mais tarde, fazemos 

nossas as palavras de Wanderley Duck (http://tunel-tempo.blogspot.com/2009/08/hipodromo-da-

mooca-o-umbigo-de-sao.html): 

“Infelizmente, ..., veio o tal do progresso, o Hipódromo da Mooca foi ao chão e hoje, entre 

viadutos, grandes jardins, calçada da Radial Leste, sede da subprefeitura da Mooca e largas 

avenidas, fica até difícil de saber onde ficava aquele hipódromo, aquele lugar aonde boa parte da 

nossa história aconteceu... Que pena, deviam ter conservado aquele lugar, foi para o chão que 

nem a saudosa maloca do Adoniran Barbosa. Acho que na época que o dono mandou derrubar, 

faltou lá no hipódromo a Dona Catarina com a sua vassoura na mão, para colocar pra correr os 

homens que vieram fazer a demolição”. 

 

Conclusão 

Iniciado por meio de uma curiosidade fotográfica, embarcou-se numa maratona de “caça ao 

tesouro” ou de “escavações arqueológicas”, tamanha a falta de vestígios atuais daquilo que foi um 

dia um local de desenvolvimento de ciência e tecnologia, além de ser o primeiro recinto estadual 
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de exposições de animais, atraindo desde simples agricultores até as altas elites da sociedade 

paulista. 

A modernidade cobrou o seu preço: não deixou pedra sobre pedra do que existiu no passado. E 

mesmo aqueles que vieram após o Posto Zootechnico Central estão também correndo o mesmo 

risco – o da especulação imobiliária. Para sorte deles, parte deste patrimônio já se encontra 

tombado. 

Mas o que mais causou surpresa e decepção foi a total falta de menção em qualquer local que se 

refira à história da Mooca de que lá existiu o Posto Zootechnico Central, entidade que deu origem 

ao atual Instituto de Zootecnia, que este ano completa 105 anos de existência. Da mesma forma, 

do Hipódromo que lá existiu, só restou o nome de uma rua. Ficam duas perguntas: primeiro, o que 

levou a todos ignorarem este passado rural na história da Mooca? Será que consideram que 

desenvolvimento é sinônimo só de industrialização? Que pecuária e/ou meio rural não é 

considerado “desenvolvimento” e progresso? Segunda pergunta: por duas vezes o Posto 

Zootechnico ocupou terras arrendadas e nelas fez inúmeras benfeitorias. Quem se beneficiou com 

elas? 

O objetivo deste trabalho foi o de resgatar a memória desta Instituição e chamar atenção para 

que, se não for possível preservar a patrimônio material, que ao menos se preserve o patrimônio 

imaterial. 
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