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CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO DO “POVOADO-ESTAÇÃO” DE S. BERNARDO 

 

O impacto da implantação ferroviária foi imediato ao desenvolvimento urbano 
da capital do estado e considerado por muitos historiadores como o momento 
da segunda fundação de São Paulo.58  

A cidade de São Paulo assistiu a uma total alteração de sua paisagem, se 
espalhando além da colina entre os rios Tamaduateí e Anhangabaú, com a 
implantação de novos loteamentos a partir do parcelamento da chácara do Chá, 
por volta do ano de 1875, e com a formação de novos bairros para abrigar a elite 
do café, como Campos Elíseos, Higienópolis e Jardim Paulista, e para os 
trabalhadores no Brás, Vila Prudente, Ipiranga, Bela Vista, entre outros. 

Alteraram-se também os padrões de urbanização, com a adoção de métodos de 
higiene das cidades que tornaram as ruas mais largas e arejadas, e, nos edifícios, 
com a substituição da taipa pela alvenaria de tijolos, das casas geminadas junto 
ao alinhamento das ruas pelos chalés isolados com jardins fronteiriços e laterais, 
das fachadas caiadas pelo uso de elementos decorativos em argamassa ou 
forjados em ferro e importados da Europa. 

 

O LEGADO DA FERROVIA NA REGIÃO ABC 

Diferente do que ocorreu na área mais central da metrópole que se formava, nos 
arredores paulistanos os impactos da operação da ferrovia não se mostraram de 
forma tão evidente. As estações atraíram, apenas, a abertura de pequenas 
oficinas e armazéns que consolidaram posteriormente a formação de pequenos 
povoados ao seu redor, mas, principalmente, a ferrovia se mostrou na 
reorganização dos caminhos inter-regionais, dinamizando o uso de alguns, 
deteriorando o uso de outros, como o Caminho do Mar, ou mesmo abrindo 
novas estradas para a exploração mineral e agrícola. 

A descrição realizada por Julio Ribeiro, em seu livro “A Carne”, publicado em 
1888, mostra a ausência de ocupação nas terras da Borda do Campo: 

/.../ Em S. Caetano, em terras outr’ora baldias, de que ninguem fazia caso, há 
vinhedos formosissimos plantados por italianos. A vista alegra-se com a 
symetria das parreiras, o coração rejubila com a idéa de uma prosperidade 
immensa, geral, em futuro não remoto, por todos os angulos de nosso... de 
nossa província, eu ia escrevendo estado. 

                                                
58 Bruno, op.cit.; Morse, 1970. 
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/.../ De S. Bernardo em diante a planicie muda de aspecto. Os capões, as 
restingas vão-se convertendo em um matagal basto, continuo, verde-negro. 
Aqui e alli, no dorso de uma collina, no cabeço do outeiro, rubro, similhante a 
uma excoriação, serpeia o leito de um caminho. Na chã que se vai 
gradualmente alteando, destacam-se as gramineas, moutas de plantas baixas, 
de folhas escuras, de flores roxas, muito grandes.59 

Julio Ribeiro descreve a produção agrícola junto ao núcleo colonial de São 
Caetano e a extração de pedras entre a estação de São Bernardo e a serra, 
território hoje ocupado pelos municípios de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra. Há registros da extração florestal, realizada pelos 
colonos dos núcleos para consumo próprio e para venda em São Paulo, da 
extração de pedra para construção civil e argila para produção de tijolos e 
telhas, origem das primeiras fábricas de beneficiamento de matéria prima: as 
serrarias e olarias. 

Julio Ribeiro também descreve um caminho que acompanha e “serpeia” a linha 
férrea a partir da estação São Bernardo, provavelmente o Caminho do Pilar, ou 
a estrada velha para Mogi, como aparece nos mapas da São Paulo Railway 
Company,60 e que percorre a várzea do Tamanduateí até sua nascente, em 
trecho que hoje corresponde à avenida Barão de Mauá, na antiga Pilar (hoje 
Mauá), e a partir daí para a Capela do Pilar e depois para Mogi das Cruzes. 

As estações ferroviárias concentraram as primeiras atividades urbanas – 
oficinas, armazéns e depósitos – e irradiaram os caminhos que interligavam 
povoados e chácaras. Este é o primeiro legado da ferrovia na região do ABC: de 
um lado a revitalização do Caminho do Pilar, que se encontrava em desuso 
desde a abertura do Caminho do Zanzalá, alternativa mais curta para os 
produtores de Mogi das Cruzes atingirem o Caminho do Mar; de outro, a 
formação de uma rede de caminhos e trilhas que até hoje compõem a malha 
urbana das cidades, realizando o sistema de circulação intra-regional.  

A capela já não era mais o centro das atividades urbanas, local das trocas no 
entroncamento dos caminhos: a partir da era ferroviária, as estações assumiram 
esse papel. 

Ao redor da estação São Bernardo, podemos conferir a abertura de muitos 
caminhos e estradas interligando as estações ferroviárias, os núcleos urbanos 
não atendidos diretamente pela via férrea e o Caminho do Mar no 
levantamento topográfico elaborado pela Commissão Geographica e Geologica 
de São Paulo, cuja edição preliminar data de 1906, formando um desenho inicial 
das ruas estruturadoras da cidade que partem da estação para os arredores e 
daí para outros povoados. A estação torna-se, portanto, o centro irradiador das 
ruas e avenidas. 

                                                
59 Ribeiro, 1945: 134 e 135. 
60 São Paulo Railway Co. [188-]: 81. 
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Mapa 04. Levantamento topográfico editado em 1906,61 onde é possível verificar os pequenos 
povoados surgidos ao redor das estações São Caetano, São Bernardo e Pilar e a sede do 
município de São Bernardo (cuja delimitação corresponde aos limites da atual Região do 

Grande ABC), junto ao Caminho do Mar. 

O mesmo levantamento topográfico possibilita verificar que as estações 
intermediárias demandavam, ainda, menor atenção por parte dos ingleses no 
que se refere ao tráfego de passageiros e mercadorias, uma vez que atendiam 

                                                
61 São Paulo (Estado), 1906: folha São Paulo. 
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ainda pequenas formações urbanas, os “povoados-estação”, como relata 
Richard Langenbuch: 

As ferrovias conferiram às faixas por elas servidas uma vocação suburbana, 
por ora apenas incipiente, e às estações ferroviárias uma vocação de 
polarização da industrialização e do povoamento suburbano. Os “povoados-
estação” seriam os “embriões” de importantes núcleos suburbanos da 
atualidade. /.../ 

A ferrovia funcionou como instrumento da mencionada reorganização. Antes 
de mais nada provocou o colapso do antigo sistema de transporte e das 
atividades a ele relacionadas. Por seguir trajetos diferentes das antigas estradas 
“ordinárias” provocou uma relativa desvalorização de áreas beneficiadas por 
aquelas, desvalorização esta que abrangeu grande número de aglomerados 
preexistentes. Pelo mesmo motivo, a ferrovia ocasionou um desvio de rotas, 
valorizando estradas “ordinárias” transversais. Valorizou as áreas que passou 
a servir. Os “povoados-estação” cresciam, enquanto os aglomerados apartados 
da linha, de um modo geral, estagnavam.62 

A melhoria dos transportes significou uma facilitação do acesso de passageiros 
aos arredores paulistanos, favorecendo a multiplicação de atividades às 
margens da linha férrea e a expansão dos núcleos urbanos junto às estações 
ferroviárias, reorganizando a estrutura de caminhos regionais e atribuindo uma 
vocação de subúrbio às terras dos arredores paulistanos.  

Quando da duplicação da via férrea, observa-se que as estações intermediárias 
não guardavam grandes diferenças entre si. À exceção das estações de Raiz da 
Serra e Alto da Serra – locais estratégicos para a operação dos trens no trecho da 
serra – e de Campo Grande – que manteve suas características primitivas – 
todas as estações intermediárias foram remodeladas, e nelas foram construídos 
edifícios padronizados, tipo “terceira classe”. 

A indústria é sem dúvida um legado da estrada de ferro, especialmente após a 
duplicação da estrada no início do século XX. Sua implantação tem relação 
direta com a facilidade de acesso ao porto de Santos ao mercado consumidor de 
São Paulo e com a disponibilidade de terrenos com pequena declividade e de 
água, principalmente ao longo das margens dos rios Tamanduateí e Tietê. 

Ao redor da linha do trem e de suas novas indústrias, os povoados, bairros e 
cidades que surgiram ainda não cabiam nos planos da ferrovia: o projeto de 
implantação da Estrada de Ferro Santos–Jundiaí e de sua duplicação, ou mesmo 
a operação dos trens, não deu importância estratégica ao desenvolvimento de 
núcleos urbanos ao redor da linha, essa foi uma demanda que só se manifesta a 
partir dos anos 1920, com a industrialização da várzea do Tamanduateí no 
trecho de São Caetano e Santo André e o crescimento populacional dos 
subúrbios da metrópole, o que exigiu a ampliação de trens de passageiros para 

                                                
62 Langenbuch, op. cit.: 129. 
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atendimento do aglomerado urbano que se espalhava ao redor de São Paulo, 
principalmente no que se refere ao transporte de mão-de-obra para a indústria. 

O apelo para aumento de transporte de passageiros veio principalmente das 
novas plantas industriais que precisavam atrair a massa de trabalhadores que se 
espalhavam ao redor da capital. A partir dos anos 1920, novas paradas e 
estações ferroviárias foram abertas para atender a demanda das novas fábricas, 
grandes plantas industriais com centenas de operários, que surgiram ao longo 
da linha, na realidade. De início, tratavam-se apenas de “paradas” que só 
recebiam trens de passageiros nos horários de entrada e saída de trabalhadores, 
como até hoje ocorre na Parada Pirelli, junto à fábrica de mesmo nome, e que 
com a expansão urbana tornavam-se estações com maior freqüência de trens. 

O crescimento de cidades como Santo André, ou o bairro da estação São 
Bernardo, com seus novos loteamentos, destacava a facilidade de acesso pela 
proximidade da estação ferroviária. 

Servido por 52 trens diários e diversas linhas de auto omnibus. 
Desenvolvimento e valorização incontestaveis. Situação, clima e pittoresco 
incomparaveis. Arruamento caprichoso segundo moderno plano perfeito.63 

Vila Metalúrgica. Estação Utinga. Terrenos e Casas a longo prazo. Fornecemos 
materiais.64 

 

O BAIRRO DA ESTAÇÃO SÃO BERNARDO 

A estrutura viária da cidade de Santo André se formou a partir da intersecção 
entre a Estrada de Ferro de São Paulo, ou Estrada de Ferro Santos Jundiaí, e a 
antiga estrada para Mogi das Cruzes, ou Caminho do Pilar, onde foi instalada a 
estação ferroviária São Bernardo. 

O Caminho do Pilar tinha sua origem junto ao Caminho do Mar, na sede da 
Freguesia de São Bernardo, e percorria as encostas dos córregos Taióca e 
Carapetuba, correspondendo ao traçado das atuais ruas Tales dos Santos Freire, 
Caminho do Pilar, Coronel Fernando Prestes e Coronel Oliveira Lima, as três 
últimas no atual município de Santo André. Após a travessia da linha férrea, no 
sentido para Capela do Pilar e Mogi das Cruzes, a antiga estrada acompanhava 
as margens do rio Tamanduateí, desenvolvendo parcialmente o mesmo traçado 
da linha férrea, “serpeiando” o leito da ferrovia, no dizer de Julio Ribeiro,65 e, 
depois, o traçado da atual avenida Barão de Mauá, no atual município de Mauá. 

A antiga estrada, já pouco utilizada em virtude do caminho do Zanzalá, 
recuperou a importância ao fazer a ligação do povoado de São Bernardo ao 

                                                
63 Sociedade de Terrenos Estação São Bernardo. Bairro de Santa Terezinha. 1936, citado por: 
Passarelli, op. cit: 86. 
64 Revista SPR, v. 4, n. 43, jun. 1939, p. 8, citado por Passarelli, op. cit.: 88. 
65 Ribeiro, op.cit. 
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novo sistema de transporte – a ferrovia. A partir dela foram abertos os  
caminhos e estradas que articularam chácaras, sítios e outros núcleos urbanos à 
estação e foram instalados os primeiros galpões industriais, armazéns e 
residências e implantados os primeiros parcelamentos de terra para fins 
urbanos, dando forma ao Bairro da Estação. 

Os primeiros caminhos e estradas abertos junto à estação podem ser 
identificados no levantamento topográfico desenvolvido pela Commissão 
Geographica e Geológica do Estado de São Paulo. 

 

 
Mapa 05. Detalhe do levantamento topográfico editado em 1906, com destaque das estradas 

e caminhos que se originaram da Estação São Bernardo.66 

O traçado primitivo da continuidade do Caminho do Pilar no sentido para a 
capela de mesmo nome (assinalado com o número 1 no mapa 05) acompanhava 
o desenho do rio Tamanduateí, porém seu traçado se perdeu pelo 

                                                
66 São Paulo (Estado), op.cit. 
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desenvolvimento da cidade e pelas mudanças operacionais do sistema 
ferroviário que exigiu o fechamento das passagens de nível. 

No sentido para a estação São Caetano, o caminho buscava terras secas, 
atingindo o divisor de águas entre o rio Tamanduateí e o córrego dos Meninos. 
Parte desse caminho corresponde à rua José Lins do Rego (número 2 no mapa 
05), em Santo André, e à avenida Visconde de Inhaúma, já no atual município 
de São Caetano do Sul. 

Ao Norte, no sentido para a Zona Leste de São Paulo, partiu da estação São 
Bernardo o caminho do Oratório (assinalada com o número 3), que atingia a 
fazenda de mesmo nome, percorrendo a encosta de uma elevação até atingir as 
margens do córrego de mesmo nome, já próximo de suas nascentes. Dessa 
estrada era possível atingir a região da vila Prudente, em São Paulo, por um 
caminho que acompanhava a várzea do rio Tamanduateí (número 4 no Mapa 
05), cujos vestígios desapareceram em virtude da implantação de loteamentos 
do Bairro Santa Terezinha e Vila Metalúrgica e, em especial, com a abertura da 
Avenida Utinga. Ou, ainda, mais a norte, correspondendo às atuais avenidas 
Nevada e Sapopemba (assinaladas pelo número 5) e atingindo, já no território 
de São Paulo, as margens do córrego da Moóca. 

Do Caminho do Pilar, próximo ao núcleo urbano que se formava ao redor da 
estação ferroviária, partiam três caminhos que, para o sul, atingiam fazendas e 
chácaras do antigo município de São Bernardo e faziam a ligação dessas com os 
demais caminhos e povoados. A característica comum desses caminhos está em 
seus traçados, percorrendo a meia encosta dos morros que formam os vales de 
afluentes do rio Tamanduateí.  

Um caminho alternativo para atingir a sede do município de São Bernardo, 
corresponde ao traçado da atual rua Coronel Seabra (assinalada pelo número 6 
no mapa 05), que tinha seu início na Fabrica Silva, Seabra & Cia, ou Fábrica 
“Ypiranguinha”, percorrendo terrenos de meia encosta na margem esquerda do 
córrego Apiaí – correspondente ao traçado da atual rua Carijós - e, depois o 
divisor de águas entre esse e o córrego Taióca, pela atual Rua Juquiá, atingindo 
o Caminho do Pilar pela estrada João Ducim, já na vertente do córrego Taióca. 

Conhecida como estrada do Guarará (assinalada com o número 7), a atual 
avenida D. Pedro I iniciava-se também junto a Fabrica “Ypiranguinha”, em 
traçado correspondente à rua Uruguaiana e, depois de atravessar o córrego 
Apiaí, percorria a meia encosta do vale do córrego Guarará até atingir a foz do 
córrego Pinheirinho, atingindo uma área de mata nativa bastante rica para a 
extração de madeiras. A partir desse ponto, próximo do atual largo da Vila 
Luzita, acompanhava o fundo de vale do córrego Pinheirinho – atual traçado da 
avenida São Bernardo - e, depois de atravessar o divisor de águas dos córregos 
Guarará e Meninos, se aproximava do Caminho do Mar pelo traçado da atual 
rua dos Vianas. Em 1916 foi estabelecida a ligação direta da estrada do Guarará 
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com a estação São Bernardo a partir da abertura da avenida Queirós dos Santos, 
paralela à estrada de ferro.67 

Finalmente, o levantamento topográfico registra a presença da estrada do 
Sertão dos Beber (número 8 no mapa 05), também para o sul, correspondendo 
ao trecho inicial da atual avenida Queirós Filho e, depois, à avenida Valentim 
Magalhães. Iniciando no antigo Caminho do Pilar, próximo à linha férrea, seu 
primeiro trecho percorre o divisor de águas entre os córregos Guarará e 
Cassaquera, alcançando a margem esquerda do segundo córrego. 

Todas essas vias, à exceção do trecho do Caminho do Pilar que ainda tem esse 
nome, mantêm a característica de articuladoras dos bairros ao centro da cidade, 
estruturando, ainda hoje, o sistema regional de circulação. 

Outra característica comum a todas essas vias está em estabelecer quadras 
irregulares ao longo de seu percurso, onde, por vezes, longos trechos são 
percorridos sem que haja interrupção, uma esquina. Por vezes, passagens 
estreitas – vielas – possibilitavam a conexão do viajante ou morador da cidade 
que se expandia com os rios e córregos, hoje, em grande parte, canalizados. 

 

O PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 

Os primeiros empreendimentos imobiliários junto à estação São Bernardo 
localizaram-se entre a via férrea e a vila de São Bernardo e, portanto, afastados 
das terras úmidas da várzea do rio Tamanduateí. As primeiras ruas foram 
abertas a partir da estrada de ligação entre a estação e a vila de São Bernardo – o 
Caminho do Pilar –, estabelecendo o desenho da área mais central da cidade de 
Santo André.  

O crescimento urbano da cidade foi motivado pela expansão industrial ao longo 
da ferrovia, entre as estações de Santo André e São Caetano, iníciado na última 
década do século XIX e que se intensificou após o término da Primeira Guerra 
Mundial com a instalação de grandes plantas industriais às margens da linha 
aproveitando a facilidade de transportes, as características do sítio geográfico, 
com grandes extensões de terrenos planos e a presença de rios e córregos, e 
incentivos fiscais oferecidos pelo Município.  

É do período pós-Primeira Guerra a instalação de indústrias de capital 
internacional, como a Indústria Química Rhodia (1919), Metalúrgica 
Ligdgerwood (1919), a fábrica de material de construções Fichet E.S. Hautmont 
(1923), a fábrica de condutores elétricos e pneus Pirelli (1923), a partir da 
aquisição da Companhia Nacional de Condutores (CONAC), a Indústria Têxtil 

                                                
67 São Bernardo. Leis números 144 e 148, de fevereiro de 1913. 
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Rhodia (1929), que fortaleceram a formação de um parque industrial 
diversificado que caracterizou e ainda caracteriza as cidades do ABC. 

Antes disso, algumas fábricas já estavam estabelecidas na área. Em Santo 
André, no final do século XIX, duas indústrias têxteis, Silva & Seabra e Cia, ou 
Fábrica “Ypiranguinha”, e Lanifício Kowarick; uma marcenaria, a Fábrica de 
Cadeiras Streiff, e algumas olarias já operavam nas proximidades da estação. 

É também desse período o início da construção de uma nova igreja católica em 
devoção à Nossa Senhora do Carmo, mais próxima à estação ferroviária do que 
a Igreja Matriz de Santo André, que havia sido construída em terreno cedido 
pela família Flaquer próximo a Fábrica “Ypiranguinha” em 1909. A nova igreja 
foi iniciativa do primeiro pároco de Santo André,68 que buscou aproximar o 
templo dos operários das indústrias que se implantavam nas proximidades da 
linha férrea. Tendo sido iniciada em 1917, a Igreja do Carmo só foi concluída na 
década de 1950, quando foi elevada à condição de sede da Diocese do ABC. 

 

   
Imagens 2. 1A e 2.1B. Catedral do Carmo, localizada na praça de mesmo nome junto à rua 
Campos Salles. À direita, vista da avenida Queirós dos Santos, junto à linha férrea (2004). 

A expansão urbana se fez por meio da abertura de ruas estreitas e retas, 
ortogonais ao Caminho do Pilar, formando quadras regulares e, em geral, na 
forma de um quadrado, que foram ocupadas por residências, oficinas, fábricas 
ou salões comerciais. Os lotes foram disponibilizados de acordo com o interesse 
do comprador e tiveram dimensões diversas, sem a padronização de tamanho 
que caracterizaram os loteamentos posteriores, em geral com frentes estreitas e 
grande profundidade. 

Não há informações precisas sobre o período da abertura das primeiras ruas, no 
entanto, o arquivo do Cadastro Fiscal e Imobiliário da Prefeitura de Santo 
André, mantém a guarda das plantas dos primeiros parcelamentos para fins 

                                                
68 A Igreja de Santo André (ver imagem 4.12) se tornou sede de Matriz em 1910 em virtude do 
rápido crescimento da cidade e, principalmente, pela intensa concentração de operários. 
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urbanos do Bairro da Estação e que hoje formam parte da área central de Santo 
André.69 

Até os anos 1920, o padrão de expansão urbana da cidade se definia apenas pela 
abertura de ruas estreitas para posterior definição dos lotes de acordo com o 
interesse do futuro comprador. Existiam, então, cinco parcelamentos ao redor 
da Estação São Bernardo: a Villa Ypiranguinha, o parcelamento da Companhia 
Industrial de São Bernardo, a Villa Flaquer e a Villa Alzira. Também teve início 
no período a construção da vila operária da fábrica têxtil Silva, Seabra & Cia, ou 
Fábrica “Ypiranguinha” que iniciou as atividades na região por volta de 1890. 

 

 
Imagem 2. 2. “Jardim Ypiranguinha”, hoje Parque Antonio Flaquer, década de 1950. No segundo 
plano, casas da vila operária da Fábrica “Ypiranguinha”, nas ruas Sol e Marquesa de Santos. Ao 

fundo a torre da Igreja Matriz de Santo André (acervo MuSA). 

A Villa Ypiranguinha foi o primeiro parcelamento que apresenta registros nos 
arquivos da Prefeitura de Santo André. A planta existente no arquivo do 
Cadastro Imobiliário data de 1909 e trata-se de “cópia de uma planta assignada 
pelo Engenheiro Delpy, mostrando a parte de cada um dos socios da extincta 
firma Flaquer & Filhos, que giram n’esta Estação de S. Bernardo, e que foi 
dissolvida por escriptura lavrada pelo Tabelião Claro em 21 de julho de 1905, e 
tambem os lotes vendidos pelo fallecido socio Luiz Pinto Flaquer nos terrenos 
de sua propriedade”.70 

A planta da Villa Ypiranguinha registra a abertura de ruas ortogonais ao 
Caminho do Pilar, formando as atuais ruas Correia Dias, Xavier de Toledo, 
Senador Flaquer (anteriormente rua do Theatro), Gertrudes de Lima, Coronel 
Alfredo Flaquer (denominada na planta como rua Major Flaquer), Agenor de 
Camargo, Santo André e João Ramalho e de ruas perpendiculares à essas, 
correspondendo às atuais ruas Luis Pinto Flaquer (na planta registrada como 
Rua Pilar), Dr Cesário Motta, Siqueira Campos, Coronel Francisco Amaro, 

                                                
69 Ver mapa 06. 
70 Villa Ypiranguinha, 1909. 



 
40 

Coronel Abílio Soares, Coronel Ortiz e Dom Duarte Leopoldo e Silva, fazendo 
limite com a Fábrica “Ypiranguinha”, instalada nesse local na última década do 
século XIX. 

O levantamento topográfico de 1906 indica a existência das ruas Senador 
Flaquer, Gertrudes de Lima, Coronel Alfredo Flaquer e das primeiras 
edificações ao longo dessas vias.71 

Entre a Villa Ypiranguinha e a linha férrea, uma planta do ano de 1908 registra 
a abertura das atuais ruas Campos Salles e General Glicério, ambas paralelas à 
linha férrea.72 Esse arruamento foi implantado na propriedade da Companhia 
Industrial de S. Bernardo, que produzia tijolos no local, entre o córrego 
Carapetuba e a propriedade de Queirós dos Santos. 

 

 
Imagem 2. 3. Rua General Glicério aberta nos terrenos da Companhia Industrial de São 

Bernardo. Ao fundo, a Avenida Bernardino de Campos, ou estrada nova para a Vila de São 
Bernardo na década de 1920 (acervo MuSA). 

No ano de 1912 foi dado início à construção das casas geminadas da vila 
operária da Tecelagem Silva, Seabra & Cia, também conhecida como Fábrica 
“Ypiranguinha”, entre as ruas D. Duarte Leopoldo ou rua da Matriz, e as 
instalações da fábrica, correspondendo às atuais travessas Marajó, Lucinda e D. 
João VI. Posteriormente a vila foi expandida com a abertura das atuais ruas do 
Sol, Estrela e Enrico Fermini, próximas à Villa Flaquer, e vários grupos de casas 
geminadas foram construídos nas ruas da Villa Ypiranguinha. 

 

                                                
71 Ver mapa 05. 
72 Planta dos terrenos da antiga Cia Industrial de S. Bernardo, 1908. 
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Dando continuidade ao desenho das ruas da Villa Ypiranguinha, também no 
ano de 1912, foram abertas as ruas da Villa Flaquer,73 onde já se mostra a 
presença da Igreja Matriz e do cemitério municipal. As ruas, porém formam 
quadras irregulares, trapézios e triângulos em vista da irregularidade da forma 
da gleba, das dificuldades topográficas da área e da pré-existência do cemitério 
no local. 

 

 

Imagem 2. 4. Cópia da planta do parcelamento da Villa Flaquer indicando lotes vendidos em 
hachura. O canto inferior à direita apresenta a anotação: “original assinado por Carlos Veiga, 
dezembro de 1912. Copiado por Américo Pezzolo e Jaime M. Barboza em 22-8-33” (acervo 

PMSA). 

No mesmo acervo do Cadastro Fiscal e Imobiliário da Secretaria das Finanças 
do Município foi localizado o registro da abertura de ruas que formaram a Villa 
Alzira, “abertas desde o anno 1918”, entre os córregos Apiaí e Ypiranguinha, 
junto à Tecelagem Silva, Seabra & Cia e ao “campo do Corinthians”,74 onde 
ainda hoje se localiza o clube esportivo de mesmo nome. 

A exceção da vila operária da Fábrica “Ypiranguinha”, os parcelamentos de 
solo implantados no bairro da Estação São Bernardo tinham como característica 
a não delimitação dos lotes, possibilitando uma grande diversidade de usos e 
padrões de ocupação nas ruas abertas, mesclando oficinas, fábricas e salões 
comerciais com a atividade residencial. 

Apesar de ações públicas voltadas ao alargamento de ruas próximas à estação, 
que já se registravam no início dos anos 1910, é bastante fácil identificar nesses 
bairros as características do “povoado-estação”, tanto na ocupação dos lotes, 

                                                
73 Villa Flaquer, Santo André, 1933. 
74 Cópia da planta de uma parte da Villa Alzira, 1960; Planta de uma parte da Villa Alzira, 1929. 
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junto ao alinhamento das ruas, como na permanência do baixo gabarito. A 
própria ação de alargamento das vias não se fez completamente e se observam, 
ainda, quadras de larguras diferenciadas em algumas ruas da Villa 
Ypiranguinha e nos caminhos intra-regionais, como a antiga estrada do Sertão 
dos Beber (atual avenida Queirós Filho). 

Tem a Prefeitura procurado executar o alargamento das ruas estreitas e antigas 
com menos de 16 metros de largura. Este trabalho tem se realizado nas ruas 
com poucas construções. /.../ Entre as ruas rectificadas cumpre-me sallientar 
aquellas adjacentes a Estação S. Bernardo, como a que fica em frente á fabrica 
Kowarick e o trecho entre essa rua e a Avenida Queiroz dos Santos. Essas ruas 
eram irregulares e, mediante um accordo com a S. Paulo Railway Company, 
foram ellas rectificadas, ganhando em largura e esthetica, sem o pagamento de 
um só real pela área augmentada.75  

 

 
Imagem 2. 5. Vista aérea de Santo André, 1928 (acervo MuSA), com a indicação dos primeiros 

caminhos e estradas. 

A partir de 1920 ocorre uma mudança do padrão de expansão urbana, com a 
implantação dos primeiros loteamentos urbanos, para fins residenciais ou 
industriais, com lotes regulares e precisamente delimitados, diferente dos 
parcelamentos anteriores que realizavam apenas a abertura das ruas sem a 
delimitação dos lotes. Os bairros Jardim, Campestre, Operário, Utinga, Saúde e 

                                                
75 Relatorio apresentado á Camara, 1925: 20. 
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Santa Maria são um marco dessa mudança do desenho urbano, com o 
parcelamento de lotes para fins residenciais e industriais em uma única gleba 
com cerca de quatro milhões de metros quadrados, entre as estações São 
Bernardo e São Caetano.76  

Este empreendimento imobiliário renovou a forma de ocupação da cidade ao 
implantar ruas mais largas que as usuais, fixar a dimensão do lote (de 400 a 500 
m2, quando próximos da via férrea e superiores a 1000 m2, quando mais 
distantes, formando chácaras), oferecer projetos padronizados para as 
residências recuadas das ruas, tipo chalé, com diferentes dimensões, e por 
propor um sistema de transporte por tramways facilitando o acesso às estações 
de São Bernardo e São Caetano. Apresentava, ainda, cerca de oitenta lotes 
industriais com área de 8.000 m2 cada, com a previsão dos ramais ferroviários 
para servir às futuras indústrias.77 

 

 

Imagem 2. 6. Cópia da planta dos loteamentos dos bairros Jardim, Campestre, Utinga e outros, 
implantados nos anos 1920, com a indicação das linhas de tramways que ficaram conhecidas 

por “bondinho dos Pujol”, apresentada no relatório de situação de vendas de lotes do 
empreendimento.78 

A partir da implantação deste empreendimento, outras vinte chácaras foram 
loteadas ao redor do bairro da Estação São Bernardo no final dos anos 1920, 
destinando lotes para indústrias junto à linha férrea e para residências ao redor, 

                                                
76 Conhecido originariamente como o Bairro Jardim Piratininga, foi aprovado por São Bernardo. 
Lei número 209, de 16 de março de 1920. 
77 Além da implantação destes bairros junto à linha férrea, a Empreza Immobiliaria de São 
Bernardo implantou o loteamento residencial Nova Petrópolis próximo à antiga Vila de São 
Bernardo e uma linha de tramways da estação até a sede do município. 
78 Empreza Immobiliaria de São Bernardo, 1926. 
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o que demandou uma ação da Prefeitura de São Bernardo no sentido de 
ordenar o crescimento da cidade através de uma legislação de parcelamento do 
solo, que estabeleceu padrões de urbanização para a abertura de ruas e 
dimensão mínima de lotes,79 e de programas de melhoramentos urbanos. 

Ao final dos anos 1920, o Engenheiro Plínio Branco registrava o crescimento 
dos, então, Distritos de Santo André e São Caetano, “centros industriais de 
primeira grandeza”, que “cresceram rapidamente e espalharam-se sobre uma 
área consideravel, com pequena densidade de predios”.80 No ano de 1928, o 
distrito de Santo André, por exemplo, registra uma agregação de mais de vinte 
“terrenos loteados, verdadeiros bairros em rápida formação”.81 

Às margens da ferrovia, já se via, então, a cidade industrial nascente e seus 
bairros residenciais, abertos para abrigar trabalhadores das fábricas, e a cidade, 
a partir de 1920, deixa de ser apenas o “bairro da estação” e assume o papel de 
subúrbio industrial, um prolongamento do parque industrial paulistano. 

 

A OCUPAÇÃO DO SOLO 

Entre a instalação da ferrovia e o estabelecimento do centro industrial, como as 
demais cidades ao redor das estações, Santo André era um pequeno povoado, 
com características que mesclavam o rural e o urbano, típicos subúrbios com 
aglomerado de casas e armazéns, oficinas e fábricas ao redor da estação, 
estradas e caminhos para o sertão que se pretende aqui identificar. 

A extração e o beneficiamento de madeira e a produção de tijolos e telhas em 
olarias foram as principais atividades econômicas dos arredores paulistanos 
atendidos pela ferrovia. Ao redor da estação, o “povoado-estação” ganhava 
forma com edifícios de baixo gabarito, construídos junto ao alinhamento dos 
caminhos, especialmente nos primeiros anos do século XX, após a 
modernização da linha férrea.  

 

                                                
79 São Bernardo. Lei municipal nº 271, de 02 de abril de 1929. 
80 Commissão de Melhoramentos de São Bernardo, 1928. 
81 Branco, 1928. 
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Imagem 2. 7. Caminho para a estação S. Bernardo, em 1899, atual Rua Cel Oliveira Lima, Santo 

André. Ao fundo a Companhia Streiff (acervo MuSA). 

A paisagem do núcleo urbano se configurava pelo movimento dos telhados do 
casario, fábricas e oficinas e destacava as chaminés e reservatórios d’água das 
fábricas e as torres das igrejas. A estação, porta de entrada e saída da cidade, era 
um referencial de uso para a comunidade local, embora seu edifício não se 
destacasse do conjunto. 

Por muitos anos os edifícios da cidade mantiveram como características a 
construção sobre o alinhamento das ruas e sem recuos laterais, com 
predominância de um único pavimento elevado do solo por porões, a exemplo 
da arquitetura urbana da primeira metade do século XIX, identificada por 
Nestor Goulart Reis Filho: 

As edificações do século XIX avançavam sôbre os limites laterais e sôbre o 
alinhamento das ruas, como as casas coloniais.82 

A presença dos equipamentos importados insinuava-se nas construções pelo 
uso de platibandas, que substituíam os velhos beirais, por condutores ou 
calhas, ou pelo uso de vidros simples ou coloridos – sobretudo nas bandeiras 
das portas e janelas – em lugar das velhas urupemas e gelosias. 83 

 

 
Imagem 2. 8. Praça Embaixador Pedro de Toledo, e rua Cel. Oliveira Lima em direção à estação, 
1940. Ao fundo, à direita, Igreja do Carmo com a torre ainda em construção (acervo MuSA). 

                                                
82 Reis Filho, 1970: 34. 
83 Idem: 37. 
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O crescimento intenso da cidade, que se espalhava em novos loteamentos ao 
redor do núcleo mais antigo, motivou a Prefeitura de São Bernardo a organizar 
a Commissão de Melhoramentos de São Bernardo, com a finalidade de 
desenvolver estudos para implantação de infraestrutura para os centros 
urbanos do município, particularmente no que se refere ao abastecimento de 
água dos distritos de Santo André e São Caetano, “cidades que apresentavam 
no período um crescimento rapidissimo e com tendencias a se encontrarem 
formando um só agglomerado” 84. 

Os núcleos urbanos ao redor das estações de São Bernardo e de São Caetano, 
respectivamente sedes dos distritos de Santo André e de São Caetano desde os 
anos 1910, tinham, no final dos anos 1920, as características de um subúrbio 
industrial: 

São dois centros industriaes de primeira grandeza, comprehendendo fabricas 
de tecidos, de moveis, de adubos, de productos chimicos, de louça, grandes 
officinas metallurgicas além de uma enorme variedade de pequenas fabricas. 

Os terrenos nos arredores, não prestando para a agricultura, atrahiram para 
alli as mais variadas industrias.85 

Os dados do Recenseamento Demográfico, Agrícola e Industrial, realizado no 
ano de 1920, registra o crescimento de Santo André e São Caetano, localizados 
junto à linha férrea, sobre o Distrito Sede de São Bernardo. Com relação à 
população e ao número de estabelecimentos industriais, os dados censitários de 
1920 registravam: 86 

 População (habitantes) Estabelecimentos 
industriais (nº) 

 Urbana Rural Total Quanti-
dade 

Pessoal 
empregado 

Distrito sede – S. Bernardo 1.417 4.355 5.772 17 350 

Distrito de Santo André 4.373 2.663 7.036 39 1.923 

Distrito de S. Caetano 3.479 1.008 4.487 36 1.321 

Distrito de Ribeirão Pires 1.034 2.399 3.433 21 312 

Distrito de Paranapiacaba 1.371 1.1915 3.286 8 410 

Total 11.674 12.340 24.014 121 4.316 

O crescimento populacional e econômico do então Distrito de Santo André, ou 
bairro da Estação São Bernardo, especialmente em virtude de novas indústrias 
implantadas ao longo da linha do trem, fizeram com que o antigo “povoado-
estação” fosse elevado à categoria de sede do município em 1938, recebendo o 

                                                
84 Branco, op. cit.: 17. 
85 Commissão de Melhoramentos de São Bernardo, 1928: 9. 
86 Citado por: Relatorio apresentado á Camara, 1921: 27 e 28. 
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nome de Santo André, com uma área correspondente ao território de toda a 
atual Região do Grande ABC.87 

A expansão urbana também se dava com o parcelamento de antigas chácaras e 
sítios em prolongamento à malha viária implantada ao redor da estação 
ferroviária e de novas estações que foram inauguradas durante o século XX e 
oferta de lotes para operários, em geral com oferta de material de construção, 
facilitando o acesso da mão-de-obra às indústrias locais que autoconstruíam 
suas casas em loteamentos quase sem infra-estrutura. 

Durante a primeira metade do século XX, a cidade se expandiu sobre quase 
todo o terreno ondulado do vale do rio Tamanduateí e de suas várzeas, 
apresentando mancha urbana correspondente à metade da mancha urbana 
atual88. O desenvolvimento urbano foi correspondente ao crescimento 
populacional: se em 1920 o bairro da estação, que desde 1910 era sede do 
Distrito de Santo André, apresentava uma população total de cerca de sete mil 
habitantes, em 1950, já sede de município, Santo André concentrava uma 
população de 104 mil habitantes e possuía o segundo maior centro de produção 
industrial do estado,89 o que o tornava um centro de atratividade para a mão-
de-obra em busca de trabalho em seu parque industrial diversificado e de 
moradia. 

 

 
Imagem 2. 9. Vista panorâmica de Santo André em 1952: ainda a cidade de baixo gabarito, 

com destaque às torres das igrejas na área mais central da cidade (acervo MuSA). 

                                                
87 Entre 1944 e 1963, os então distritos administrativos do município de Santo André conquistaram 
autonomia, originando os atuais municípios de São Bernardo do Campo (1944), São Caetano do 
Sul (1948), Mauá e Ribeirão Pires (1953), Diadema, desmembrado de São Bernardo do Campo 
(1958) e Rio Grande da Serra, desmembrado de Ribeirão Pires (1963). 
88 Santo André, 1954. 
89 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1953. 
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Na década de 1950, além da expansão da mancha urbana, Santo André assistia 
às primeiras experiências de verticalização do solo junto às proximidades do 
antigo Caminho do Pilar. 

 

 
Imagem 2. 10. Vista parcial de Santo André em 1955, onde se observa, à esquerda, a chaminé 
da fábrica Streiff. No primeiro plano, a avenida Industrial e, ao fundo, a Catedral do Carmo e o 

edifício do INPS na rua 1º de Maio, primeiro edifício vertical da cidade (acervo MuSA). 

O processo de verticalização do solo ocorreu, principalmente, na década de 
1960, com experiências nas ruas mais próximas do antigo Caminho do Pilar e da 
estação ferroviária e, em especial, ao redor da Praça IV Centenário, onde, em 
1969, foi inaugurado o Centro Cívico municipal, criando uma nova centralidade 
à cidade. No entanto, foi a partir do início da década de 1980 que este processo 
ganhou maior expressividade com a construção de edifícios ao redor do antigo 
bairro da estação, particularmente em lotes residenciais dos bairros Vila Bastos, 
Jardim, Bela Vista e Guiomar e, já com menor incidência, em lotes industriais da 
Villa Ypiranguinha e Flaquer. 
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Imagem 2. 11. Vista do “Largo da Estátua” (Praça Embaixador Pedro de Toledo), no cruzamento 
das ruas Coronel Oliveira Lima (à esquerda) e Luiz Pinto Flaquer [197-], no início do processo de 
verticalização do solo em conjunto com a preservação de elementos da paisagem ferroviária 

(acervo PMSA). 

 

 
Imagem 2. 12. Vista aérea do Centro Cívico de Santo André (1997) e, no 
segundo plano, Vila Bastos e Bairro Jardim com a manifestação de 

verticalização do solo (acervo MuSA). 
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