
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E ARTÍSTICO NACIONAL 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

TOMBAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE-SP 

Na forma e para os fins do disposto no art. 9º do DecretoLei nº 25, de 30 de novembro de 1937 

c/c o art. 15, parágrafo único, da Portaria nº 11, de 11 de setembro de 1986, o INSTITUTO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dirige-se a todos os 

interessados para lhes NOTIFICAR que está promovendo por meio do Processo de 

Tombamento nº 1.584-T-09 (Processo Administrativo nº 01450.007679/2009-79) o tombamento 

do Centro Histórico de Iguape, situado no Estado de São Paulo, em razão do seu elevado valor 

histórico e paisagístico, a ser inscrito no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. A área proposta para o tombamento apresenta-se a 

seguir definida: "Inicia-se junto a curva altimétrica de 10 metros, na intersecção com a Av. 

Jânio Quadros, no ponto de coordenadas UTM 7.265.200 mN e 241.170 mE (ponto 1); segue 

por essa curva altimétrica, rumo ao norte e depois leste até o ponto em que a curva encontra o 

talvegue de um curso d'àgua, ponto de coordenadas 7.268.400 mN e 244.040 mE (ponto 2); 

segue pelo talvegue do curso d'água à montante até o ponto de altitude 78 metros e 

coordenadas 7.268.180 mN e 244.280 mE (ponto 3); segue rumo ao sudeste acompanhando o 

talvegue de curso d'água até este encontrar a curva altimétrica 10 metros junto ao ponto de 

coordenadas 7.267.870 mN e 244.525 mE (ponto 4); segue por essa curva altimétrica rumo ao 

sudoeste até o ponto de coordenadas 7.265.730 mN e 243.290 mE (ponto 5); segue em linha 

reta rumo ao sudeste até onde o mesmo encontrar a curva altimétrica 0 metros, ponto de 

coordenadas 7.265.720 mN e 243.300 mE (ponto 6); segue pela cota 0 metros rumo ao 

sudoeste até o ponto de coordenadas 7.265.130 mN e 242.180 mE (ponto 7); segue em linha 

reta rumo ao sudeste por uma distância de 100 metros estendendo-se até o ponto de 

coordenadas 7.265.040 mN e 242.220 mE (ponto 8); segue rumo ao sudoeste por uma linha 

que dista 100 metros da orla, até o ponto de coordenadas 7.263.970 mN e 240.760 mE (ponto 

9); segue rumo ao noroeste acompanhando a margem direita do Canal do Valo Grande até o 

ponto de coordenadas 7.267.920 mN e 240.290 mE (ponto 10), situado junto a margem direita 

do Rio Ribeira de Iguape; segue em linha reta, rumo ao leste até o ponto de coordenadas 

7.268.000 mN e 240.690 mE (ponto 11); segue pela margem esquerda do meandro do Rio 

Ribeira de Iguape, rumo ao sul até o ponto de coordenadas 7.267.030 mN e 240.390 mE 

(ponto 12); segue em linha reta, rumo ao sul, acompanhando o alinhamento da Rua Cônego 

Cipião e depois pela Av. São João, até a esquina com Av. Ademar de Barros, ponto de 

coordenadas 7.266.300 mN e 240.440 mE (ponto 13); segue pela Av. Ademar de Barros, rumo 

ao norte até a rotatória e depois rumo ao oeste entrando na Av. Eduardo E. Pereira e depois 

rumo ao sul até a esquina com a Rua do Trilho, ponto de coordenadas 7.266.260 mN e 

240.300 mE (ponto 14); segue rumo ao oeste em linha reta até encontrar a margem esquerda 

do Canal do Valo Grande e depois rumo ao sul pela mesma margem esquerda até encontrar o 

Largo Durvalino Vieira, ponto de coordenadas 7.264.465 mN e 240.825 mE (ponto 15); segue 

rumo ao nordeste pelo eixo da rua Antônio Ferreira de Aguiar até a intersecção do eixo da Rua 

Major Young (ponto 16); segue rumo ao sudeste pelo eixo dessa rua até a intersecção com o 
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eixo da Rua São Miguel (ponto 17); segue rumo ao nordeste pelo eixo dessa rua e depois pelo 

eixo da Rua Tiradentes até o encontro com o eixo da Rua Papa João XXIII (ponto 18); segue 

rumo ao noroeste pelo eixo da rua até a intersecção com o eixo da Rua Major Rebello (ponto 

19); segue rumo ao nordeste pelo eixo dessa rua até a intersecção com o eixo da Rua 7 de 

Setembro (ponto 20); neste ponto, inflexiona a noroeste e segue pelo eixo desta rua até a 

intersecção com o eixo da Rua Ana Cândida Sandoval Trigo (ponto 21); deste ponto, inflexiona 

a nordeste e segue pelo eixo da rua até a intersecção com o eixo da rua Capitão Dias (ponto 

22); neste ponto, inflexiona a noroeste e segue pelo eixo desta rua até a intersecção com eixo 

da Rua Major Ricardo Krone (ponto 23); neste ponto, inflexiona a nordeste e segue pelo eixo 

desta rua até o encontro com a Rua Cônego Braga (ponto 24); segue rumo ao sul pelo eixo 

dessa rua até a intersecção com a Rua Sebastião de Moraes (ponto 25); segue rumo ao 

sudeste pelo eixo dessa rua até a intersecção com a Rua Agostinho Carneiro Neto (ponto 26); 

segue rumo ao sul pelo eixo dessa rua até a intersecção com a Av. Jânio Quadros (ponto 27); 

segue rumo ao nordeste pela face dessa rua até encontrar o ponto 1, fechando, assim, o 

perímetro. 

SETORIZAÇÃO DA ÁREA TOMBADA 

Tendo em vista as especificidades espaciais no interior desse perímetro acima descrito e a 

necessidade de normatização da área tombada, por meio da qual serão definidas as diretrizes 

urbanísticas e de preservação, estabeleceu-se uma setorização da área tombada em três 

unidades, a saber: Setor Núcleo Urbano, Setor Morro da Espia, Setor Portuário. 

A) Setor Núcleo Urbano 

A área proposta para tombamento engloba áreas da cidade de Iguape que correspondem a 

diversas fases de sua ocupação e retratam as diferentes manifestações arquitetônicas e 

urbanísticas destes referidos períodos, incluídos na poligonal acima definida. Incluem-se neste 

perímetro construções privadas de uso residencial e comercial, os chamados sobradões, as 

Igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito e a Basílica do Bom Jesus 

de Iguape, e edificações de uso institucional. 

Esta delimitação busca salvaguardar as diferentes manifestações arquitetônicas que ao longo 

da história de Iguape tiveram expressão, e que hoje compõem um quadro variado e 

representativo das diversas fases de seu desenvolvimento econômico e urbano. A proposta de 

tombamento dirige-se a todas as edificações dentro desta poligonal, nos seus aspectos 

arquitetônicos e abrange as características urbanísticas da ocupação das quadras, da malha e 

desenho urbanos constituídos. Para tanto, deverão ser definidas diretrizes arquitetônicas para 

preservação dos edifícios e também índices e diretrizes urbanísticos. 

B) Setor do Morro da Espia 

A área proposta para tombamento neste setor encontra-se delimitada a partir da cota 

altimétrica 10 metros, a qual constitui o limite ou contato entre a planície arenosa e a encosta 

do morro. Inclui-se neste perímetro de tombamento a Fonte do Senhor e as ruínas do Engenho 

de Itaguá, sendo que, neste último trecho, o limite de tombamento desce para cota 0 metros, 

entre o setor em que as encostas do morro avançam em direção ao mar, formando costões. 

A delimitação procura proteger as encostas florestadas e a cumeada do morro, incluindo as 

nascentes e respectivos cursos d'água que são abundantes na área. 



O Setor do Morro da Espia liga-se ao Setor Portuário pela ponta do costão mais próxima ao 

núcleo urbano. 

C) Setor Portuário 

A área proposta para tombamento neste setor compreende o conjunto do antigo sistema 

portuário de Iguape, incluindo-se: a área do porto fluvial e da Capela São João Batista; a área 

do porto marítimo, acrescentando-se um setor de 100 metros avançado em direção ao Mar 

Pequeno; e, por fim, o Canal do Valo Grande e os trechos do meandro do rio Ribeira, até o 

ponto de ligação deste com o curso principal. Protege-se, desta forma, o setor que representa a 

relação intrínseca da cidade com as águas, objeto de usos dos espaços tradicionais, ainda hoje 

presentes." A área proposta para o entorno visa garantir as seguintes condições: 

-visibilidade e ambiência no que diz respeito ao centro histórico e seu entorno imediato e no 

que diz respeito à relação do centro histórico com o Canal do Valo Grande; 

- visibilidade e qualidade paisagística, no que diz respeito à relação do centro histórico com o 

Morro da Espia, seu enquadramento natural; 

- acesso e fruição às águas, mantendo, assim, a relação da cidade com o Mar Pequeno, o 

Canal do Valo Grande e o Rio Ribeira de Iguape; 

- manutenção da estabilidade física dos terrenos da área tombada no que diz respeito aos 

setores de orla, costões e as encostas do Morro da Espia; 

- manutenção da dinâmica natural no que diz respeito ao Setor Morro da Espia (garantia de 

insolação, ventilação, permeabilidade do solo, escoamento hídrico, entre outros). 

Diante dos critérios acima identificados, o perímetro da área envoltória proposto é o seguinte: 

No Setor Núcleo Urbano: adota-se a rua Capitão Floramante como eixo viário limite do entorno, 

de forma que todas as quadras situadas entre estas ruas e o limite de tombamento 

correspondem a faixa de entorno sob proteção. 

No Setor Morro da Espia: adota-se o limite de 100 metros a partir da linha do tombamento e 

acompanhando todo o Morro, a fim de proteger o trecho de contato entre o sopé das encostas 

com a planície arenosa, evitando, portanto, intervenções que possam causar obstáculos físicos 

que impeçam a visualização do bem tombado ou, até mesmo, impactos ambientais (alterações 

de cursos d'água; cortes que desestabilizem a encosta, sombreamento de vegetação, 

obstáculos a circulação de fauna, entre outros). Estende-se este entorno junto aos pontos 5 e 6 

da linha de tombamento para uma faixa de 100 metros a partir da costa, abrangendo setores 

do Mar Pequeno, até os pontos 7 e 8 do limite de tombamento. Entre o Setor Morro da Espia e 

Setor Núcleo Urbano, além dos trechos situados à leste da Rua Capitão Oliveira, toda a faixa 

de terras corresponde à área de entorno sob proteção. 

Nesta mancha encontram-se algumas edificações isoladas que são representativas de um 

padrão de urbanização em chácaras indicadas para salvaguarda pela Prefeitura Municipal de 

Iguape, são elas: o Hospital Feliz Lembrança, as chácaras Carneiro Muniz e Yanaguisawa, o 

Sobrado da Fábrica da Pirá (ou Sobrado da Pirá), além das ruínas do engenho da Porcina. 

  

No Setor Portuário: a proposta de limite do entorno distingue-se em três sub-setores, em 

função das características específicas de ocupação e de limite da área tombada em cada um 

deles. Em todos os três casos, a faixa de entorno deverá garantir três condições essenciais: 



qualidade paisagística, acesso e fruição às águas e manutenção da estabilidade física das 

margens. Sendo assim: 

a) no Sub-Setor Portuário Marítimo, tendo em vista que o limite de tombamento no trecho da 

orla do Mar Pequeno, em frente à cidade, já se estende por 100 metros incluindo as águas, 

considera-se desnecessário prever faixa de entorno, o qual, nesse caso, incidiria, 

necessariamente, sobre o restante das águas do Mar Pequeno. 

b) No Sub-Setor Canal do Valo Grande, junto à margem direita (bairro do Rocio) o traçado 

viário auxilia na definição da área de proteção de entorno, já que cria uma faixa individualizada 

de terrenos contíguos à margem. Neste caso propõe-se acompanhar a Av. Gov. Carvalho Pinto 

(ou trecho da SP 222) e a Av. Nossa Senhora do Rocio, seguindo paralelamente até o ponto 10 

(limite de tombamento), em uma faixa de largura 100 metros. Já na margem esquerda, o 

traçado viário da Av. Eduardo E. Pereira aproxima-se bastante do canal, de forma a formar 

uma pequena área de beira-rio, segmentada do restante do bairro, ocupado por residências 

térreas, em geral. Nesse caso, considera-se necessário garantir como faixa de entorno este 

trecho de maior ligação com o canal, tomando a avenida como limite. 

c) No Sub-Setor Porto Fluvial, propõe-se delimitar o entorno a partir das quadras contíguas 

aquelas incluídas no limite de tombamento e, quando este avança em direção à várzea, definiu-

se uma poligonal buscando garantir um espaço de proteção necessário ao antigo ancoradouro 

e às condições de escoamento fluvial. Trata-se de um setor continuamente em transformação 

em função da dinâmica natural erosão-transporte-sedimentação. Sendo assim, procurou-se, na 

faixa de entorno, garantir áreas marginais necessárias para a proteção do meandro do rio 

Ribeira de Iguape (100 metros a partir da margem do Rio entre os pontos 11 e 12 e depois 100 

metros a partir do limite da poligonal)."A presente notificação implica, pois, o tombamento do 

Centro Histórico de Iguape, Estado de São Paulo, ex vi do disposto no Decreto-lei nº 25, de 30 

de novembro de 1937, pelo que passa a gozar de proteção por meio do IPHAN, para os efeitos 

previstos notadamente nos arts.17 e 18 do diploma legal citado. No prazo de quinze dias, a 

contar da publicação desta notificação, assiste aos proprietários da área em comento a 

faculdade de anuir ou impugnar a iniciativa, após o que se prosseguirá na forma do disposto no 

art. 9º, inciso 2º, do Decreto-lei nº 25/37, combinado com o art. 1º, da Lei nº 6.292, de 15 de 

dezembro de 1975. Outrossim, este edital tem por fim dar ciência da área de entorno definida 

para assegurar a ambiência do conjunto tombado. AMPARO LEGAL: art. 216, inciso V, 

da Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; art. 9º do Decreto-Lei 

nº 25, de 30 de novembro de 1937 c/c o art. 15, parágrafo único, da Portaria nº 11, de 11 de 

setembro de 1986; Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990; 

Lei nº 8.113, de 12 de dezembro de 1990; Decreto nº6.844, de 7 de maio de 2009. 

CORRESPONDÊNCIA PARA: Presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural - 

SBN, Quadra 02, Edifício Central Brasília, 6º andar, Brasília, Distrito Federal - CEP: 70.904-

040. 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 

Presidente do IPHAN 
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