
 
 

CAPÍTULO 5 

 

Residência no Largo da Matriz de Santo André (Pç Presid Vargas, 2004) 



 
94 

CAPÍTULO 5 

PERMANÊNCIAS DO “POVOADO-ESTAÇÃO” EM SANTO ANDRÉ 

 

ELEMENTOS URBANOS DA PAISAGEM FERROVIÁRIA 

Ao percorrer os caminhos e ruas do antigo bairro da Estação São Bernardo 
(atual Santo André) observa-se a sobreposição de muitos momentos históricos 
no traçado, nos lotes e nos edifícios, ou seja, na paisagem, que registram a 
história da cidade, sua origem como um “povoado-estação” até se tornar um 
centro regional de comércio e serviços em conjunto com as demais cidades da 
Região ABC, sem deixar de mostrar referências da cidade industrial, que ao 
longo do século XX se tornou marca identitária das três primeiras cidades do 
ABC – Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.158 

A paisagem urbana de Santo André se formou a partir do final do século XIX, 
ao longo dos primeiros caminhos que ligavam a estação São Bernardo aos 
núcleos urbanos e fazendas dos arredores e sobre os primeiros parcelamentos 
de terra para fins urbanos, conformando o “Bairro da Estação São Bernardo”. 
Ao longo de todo o século XX, o antigo núcleo suburbano tornou-se uma cidade 
industrial, e apresenta a potencialidade de se tornar um centro de serviços 
especializados da metrópole paulistana, conformando uma nova paisagem 
sobre o casario de um a dois pavimentos e os galpões industriais, muitas vezes 
escondidos por painéis publicitários ou reformas e ampliações. 

Os primeiros momentos da formação urbana da Região ABC tiveram forte 
relação com a passagem entre o litoral e o planalto, ao longo dos muitos 
caminhos do mar que cruzavam a “borda do campo”, área localizada entre a 
Serra do Mar e o planalto de Piratininga, onde se situava a cidade de São Paulo. 

No entroncamento destes caminhos surgiam pequenos povoados para 
atendimento dos viajantes e de suas tropas. A origem de São Bernardo remonta 
a um desses povoados, localizado ao longo do Caminho do Mar, ao redor da 
Capela Nossa Senhora de Boa Viagem e próximo ao entroncamento de 
caminhos que se dirigiam para Santo Amaro e Mogi das Cruzes.  

De acordo com relato dos viajantes que percorreram o Caminho do Mar no 
início do século XIX, o povoado ao redor da Igreja de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, que se tornou Matriz da Paróquia de São Bernardo em 1812, possuía 
poucos habitantes. Registro iconográfico realizado por William Burchell em 
1827 confirma a existência do pequeno povoado com poucas casas ao redor da 
igreja Matriz, ao longo do Caminho do Mar (hoje avenida Marechal Deodoro). 

                                                
158 Sobre a periodização do desenvolvimento urbano de Santo André, ver Passarelli, op.cit. 
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Imagem 5.1. “S. Bernardo – Village between Cubatão & São Paulo”, desenho de William Burchell 

(1827).159 

A estrada para Mogi das Cruzes, também conhecida como Caminho do Pilar, 
em desuso em virtude da abertura do Caminho do Zanzalá no final do século 
XVIII, foi revitalizada pela instalação da estação ferroviária quando da 
implantação da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, a estação São Bernardo, que, 
ao mesmo tempo, provocou uma aceleração do processo de desenvolvimento 
da Freguesia de São Bernardo. 

A facilidade de acesso proporcionada pela ferrovia e a necessidade de produtos 
para alimentação, vestuário e para a construção civil na cidade de São Paulo 
tornaram as estações ferroviárias locais de atratividade para o comércio e 
oficinas, criando ao seu redor uma rede de caminhos que possibilitavam a 
circulação de mercadorias, em especial as de origem da extração vegetal – 
madeira para construção civil ou lenha – e mineral – pedras para pavimentação 
e argila para a produção de telhas e tijolos. 

Esses primeiros caminhos evitaram as várzeas dos rios e percorreram terrenos 
secos, nas encostas de morros e no divisor de águas, fugindo das áreas alagadas 
do período das cheias. Ao mesmo tempo, evitavam as altas inclinações e, para 
atingir os terrenos mais altos, desenhavam curvas sinuosas na encosta dos 
morros. O trecho inicial da Estrada do Oratório e o remanescente do Caminho 
do Pilar que ainda guarda esta denominação confirmam esse partido de traçado 
urbano. 

Com o passar do tempo, esses primeiros caminhos articularam uma rede de 
núcleos urbanos que se formava, mantiveram a função de estruturadores do 
sistema viário e, na medida do possível, foram sendo alargados, constituindo a 
rede de vias arteriais da cidade. Trecho do Caminho do Pilar, que mantém 
ainda esta denominação, entre o córrego Carapetuba e o córrego Taióca, é a 
única exceção a esse preceito, uma vez que já na década de 1920 foi substituído 

                                                
159 Ferrez, 1981. 
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pela avenida Pereira Barreto para facilitar o transporte entre a estação e a vila 
de São Bernardo por meio de um sistema de bondes, que ficou conhecido como 
o “bondinho dos Pujol”.160 

Ao longo dos caminhos, em especial em terrenos próximos à estação ferroviária 
e aos córregos, foram instalados as primeiras fábricas, oficinas e depósitos para 
a comercialização da madeira, lenha e carvão, pedras, tijolos e telhas e outros 
produtos originários da extração vegetal e mineral que exigiam pequeno 
beneficiamento. Em Santo André, já no final do século XIX, registrava-se a 
existência de três fábricas:  

� A “Silva, Seabra e Cia”, para a produção de tecidos de brim de algodão e 
que ficou conhecida como “fábrica Ypiranguinha”, já se achava em 
funcionamento em 1899 e manteve suas atividades até a década de 1960, 

� A Fábrica de Cadeiras Streiff, que teve início de funcionamento na década 
de 1890 junto ao Caminho do Pilar161 e, 

� A “Bergman, Kovarick e Cia”, que se instalou também nas proximidades da 
estação de São Bernardo para a produção de casimira de lã, em 1900. 

Também ao longo do Caminho do Pilar, foram realizados os primeiros 
parcelamentos de terra para fins urbanos, com a abertura de ruas e o 
oferecimento de lotes, sem dimensionamento previamente estabelecido, para a 
implantação de novas oficinas, fábricas e residências, conformando a área 
urbana mais antiga da cidade. 

O crescimento da cidade já nos primeiros anos do século XX fez com que as 
ruas que davam acesso à estação ferroviária fossem alargadas para permitir o 
aumento de fluxo de pessoas e veículos. Com este objetivo, foi aberta uma nova 
avenida para acesso da estação inaugurada em 1901, em virtude da duplicação 
da via férrea, a avenida Bernardino de Campos, que se iniciava na passagem em 
nível dos trilhos do trem.162 O leito rua Coronel Oliveira Lima, antigo caminho 
do Pilar, teve seu traçado inicial modificado com a abertura do trecho entre a 
ferrovia e a avenida General Glicério.163  

Também as ruas da Villa Ypiranguinha sofreram alargamentos da via para 
atingir a dimensão de dez metros de largura, o que ainda hoje pode ser 
percebido na diferença da largura do espaço de pedestres nas ruas Luiz Pinto 
Flaquer e Siqueira Campos, onde edifícios mais antigos preservam o 
alinhamento anterior,164 ou mesmo ao comparar a rua Doutor Cesário Motta, 
que não foi objeto de intervenção, com as demais. Também a antiga estrada do 

                                                
160 Passarelli, op.cit: 74. 
161 Ver imagem 2.6. 
162 São Bernardo. Lei número 174, de 23 de maio de 1913. 
163 São Bernardo. Leis números 144, de 03 de fevereiro de 1913, e 148, de 04 de fevereiro de 1913. 
164 Ver imagem 5.68. 
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Sertão dos Beber, atual avenida Queirós Filho, preserva em alguns edifícios no 
alinhamento mais antigo, fazendo desaparecer o passeio para pedestres.165 

Na malha urbana do “povoado-estação” foram construídos os primeiros 
edifícios que ainda guardavam características da arquitetura do século XIX: 
edifícios construídos nos alinhamentos dos caminhos sobre porões altos, 
cobertura em duas ou quatro águas muitas vezes escondida sob uma 
platibanda, com saliências e frisos ornamentais, evitando que as águas do 
telhado atinjam a área pública. Raros são os exemplos de edifícios com recuos 
em uma ou duas laterais (24%)166 ou totalmente recuados dos alinhamentos do 
lote (6%).167  

Ao percorrer as ruas dos parcelamentos ou os caminhos observa-se que a 
diversidade de uso é ainda uma característica de uso do solo nestas áreas, 
embora ocorra predominância das atividades de comércio e de serviços em 
virtude da grande circulação de pessoas na área, que se alojaram em galpões ou 
oficinas industrias ou em residências adaptadas para o novo uso. Destaca-se, 
com relação à mudança de uso de edifícios, a transformação do prédio da 
fábrica de cadeiras Streiff, localizada no caminho do Pilar, em salão 
comercial,168 bem como outro edifício da mesma fábrica, localizado na avenida 
Queirós dos Santos, com uso de comércio varejista desde a década de 1970.169 

Mas há também exemplos de galpões industriais preservados em meio à trama 
urbana da área central de Santo André, dentre os quais destaca-se o Cotonifício 
Santo Amaro, antiga indústria têxtil da família Tognato, ainda em 
funcionamento na rua Coronel Fernando Prestes (antigo Caminho do Pilar), 
preservando o movimento de sua cobertura em dente de serra e a chaminé.170 

No Bairro da Estação há grande quantidade de edifícios que remetem à 
implantação inicial da paisagem da cidade. No percurso realizado para 
identificar esses edifícios ou conjuntos de edifícios foram relacionados, 
preliminarmente, 285 edifícios ou conjuntos de edifícios; no entanto, deve haver 
muitos outros edifícios que podem ser identificados como característicos da 
paisagem ferroviária, edifícios esses que foram reformados ou se escondem 
atrás de muros ou painéis publicitários.171  

A grande maioria dos imóveis identificados é formada por edifícios térreos 
(96%): os sobrados, em geral originariamente destinados para o uso misto, com 
atividade comercial no piso inferior e residência no segundo pavimento, foram 

                                                
165 Ver imagem 5.44 e 5.47. 
166 Ver imagens 5.73, 5.100, 5.117 e 5.118. O recuo lateral também pode ser verificado nos 
imóveis retratados pelas imagens 5.127A e 5.127B, embora as unidades desses conjuntos tenham 
sido reformadas e bastante modificadas. 
167 Ver imagens 5.30, 5.88, 5.91, 5.97, 5.98 e 5.114. 
168 Ver imagem 5.3. 
169 Ver imagem 5.51. 
170 Ver imagem 5.12. 
171 Ver listagem preliminar no Anexo. 
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construídos nos arredores da estação ferroviária,172 onde o solo apresentou 
maior atratividade para a atividade comercial pela presença da ferrovia. Alguns 
desses sobrados foram destacados pelos projetos de revitalização do centro e 
receberam conservação por parte de seus proprietários, com a retirada parcial 
de painéis publicitários e nova pintura. No entanto, o olhar atento sobre esses 
edifícios mostrará um descuido na preservação de elementos arquitetônicos de 
suas fachadas, especialmente com a modificação dos caixilhos das janelas.173 

A valorização de elementos arquitetônicos das fachadas mais antigas dos 
edifícios pode ser observada em outros imóveis de uso comercial, que destacam 
os ornamentos com cores fortes e contrastantes e mantêm boa qualidade de 
preservação dos elementos arquitetônicos de suas fachadas,174 mesmo quando 
em alguns casos o locatário esconde os elementos ornamentais da fachada, 
valorizada pelo proprietário.175 

Embora haja um grande número de edifícios característicos do primeiro 
momento de ocupação urbana, a condição de preservação deles é irregular. 
Assim, a partir do levantamento e análise dos elementos constitutivos dos 
imóveis identificados – porão alto, cobertura em duas ou mais águas, elementos 
ornamentais nas fachadas, em platibandas ou frontões ou em frisos salientes ao 
redor das aberturas – criamos a seguinte classificação: 

� Alto grau de preservação: edifícios que aparentam manter elementos 
originais, tendo, por vezes, apenas as telhas de barro substituídas, exigindo 
pequenas ações para recuperação; 

� Grau regular de preservação: edifícios que apresentam pequenas alterações 
na fachada, na perda parcial de elementos decorativos ou alteração das 
aberturas com a mudança de caixilhos de janelas e portas ou do sistema de 
ventilação dos porões, passíveis, porém, de recuperação; 

� Baixo grau de preservação: edifícios que apresentam grandes alterações na 
fachada e cobertura, de difícil recuperação dos elementos originais; 

� Péssimo grau de preservação: edifícios que, em virtude de reformas e 
ampliações, preservam apenas a escala urbana da paisagem ferroviária, ou 
seja, o baixo gabarito do edifício construído, em geral, junto ao alinhamento 
da via pública. 

Poucos são os exemplos de edifícios com alto grau de preservação, sem 
significativas alterações nos elementos da fachada e cobertura, exceto, por 
vezes, pela substituição de telhas. Apenas 10% dos edifícios apresentam alto 

                                                
172 Ver imagem 5.50 e imagens dos edifícios nos Arredores da estação (5.59 a 5.66). 
173 Ver imagens 5.50, 5.59, 5.60 e 5.61. 
174 Ver imagens 5.10, 5.20, 5.26, 5.63, 5.77, 5.108B, 5.123. 
175 Ver imagem 5.71 onde um painel publicitário cobre parcialmente os elementos decorativos 
da platibanda. 
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grau de preservação.176 Em contraponto, há cerca de 60% de edifícios com baixo 
ou péssimo grau de preservação, o que vem a dificultar a valorização da 
paisagem ferroviária como patrimônio cultural local.177  

Mais uma vez, a mudança de uso de um dos edifícios da Fábrica de cadeiras 
Streiff se destaca, desta vez por ser exemplo de péssimo grau de preservação do 
patrimônio, por terem suas coberturas totalmente reformadas com o uso de 
lajes ou telhas pré-fabricadas planas, eliminando o desenho original e 
característico das coberturas industriais.178 De outro lado, o segundo edifício da 
Streiff localizado na av. Queirós dos Santos, embora com muitas ampliações e a 
adoção de painéis publicitários escondendo o edifício original, preserva as 
aberturas das janelas junto à essa avenida e a estrutura da cobertura em 
madeira.179 

Em relação à localização, as ruas com maior concentração da atividade 
comercial, que correspondem às de maior circulação de pedestres e veículos, 
reúnem o maior número de edifícios com baixo ou péssimo grau de 
preservação, devido a modificação das aberturas, ampliações sobre os recuos, 
aplicação de novos materiais sobre as fachadas ou ainda alterações das 
coberturas.180 

No entanto, é importante destacar que, ao considerar o edifício com alto grau de 
preservação, não significa que o imóvel encontra-se em estado adequado de 
conservação e manutenção, como é possível verificar em edifícios residenciais 
das ruas Cesário Motta e Francisco Amaro,181 ou mesmo em imóveis públicos, 
como é o caso do Cine-Theatro Carlos Gomes e da antiga residência do Dr Góes, 
que, mesmo tombados pelo órgão de defesa do patrimônio local, sofrem com a 
falta de manutenção.182 Essa última, por exemplo, por falta de manutenção 
adequada sofreu danos recentes em parte do beiral do telhado.  

A casa está caindo, literalmente. A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, espaço 
cultural de Santo André voltado à divulgação da arte contemporânea, 
sobretudo a regional, sofreu um duro golpe da chuva cujo resultado foi visto 
na sexta-feira pela manhã. Telhas, calhas, consideráveis pedaços de concreto e 
madeiramento vieram abaixo – ninguém se feriu. Como o estado físico desse 
prédio datado de meados dos anos 1920 é péssimo, característica que vem se 
agravando principalmente a partir de 2000, o fato já era de se esperar. 

O poder público municipal, responsável pela manutenção do espaço, mais 
uma vez falha no quesito conservação do patrimônio: a situação do Teatro 
Conchita de Moraes e do Cine-Theatro Carlos Gomes são outros exemplos. A 

                                                
176 Ver, como exemplo, imagens 5.10, 5.26, 5.72, 5.73, 5.76, 5.111 e 5.113 entre outros. 
177 Entre os edifícios de péssimo grau de preservação, ver imagens 5.31C, 5.62, 5.84, 5.94 e 5.110, 
entre outros. 
178 Ver imagens 5.3, 5.96 e parte do conjunto retratado em 5.85. 
179 Ver imagem 5.51. 
180 Ver imagens 5.64, 5.66 e 5.94. 
181 Ver imagens 5.76 e 5.100. 
182 Ver imagens 4.6 e 5.97. 
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omissão da Prefeitura é a responsável pelo que ocorreu na Casa do Olhar, e 
não o fenômeno natural. Afinal, se o prédio fosse bem cuidado, não se 
deterioraria tão facilmente.183 

O grau de preservação de um imóvel não apresenta relação direta com a 
alteração de uso do imóvel. É possível identificar imóveis com origem de uso 
residencial que, mesmo com mudança de uso, apresentam alto grau de 
preservação, como um restaurante junto à Igreja Matriz ou uma oficina de 
automóveis na rua Guilherme Marconi.184 

Ao mesmo tempo, há muitos exemplos de imóveis que mantiveram o uso 
residencial e sofreram alterações profundas na fachada, em especial com a 
substituição de esquadrias, a criação de novas aberturas para a guarda de 
veículo, a ampliação sobre os recuos laterais, a construção de um segundo 
pavimento nos imóveis térreos ou o recobrimento das fachadas com outros 
materiais, que são reveladas, com maior visibilidade, nos conjuntos geminados, 
e que se evidenciam ainda mais quando um dos imóveis mantém alto grau de 
preservação ao lado de outros com regular, baixo ou péssimo grau de 
preservação.185 

O uso comercial provoca, em geral, a alteração nas aberturas dos edifícios, que 
se tornam mais amplas para dar maior visibilidade do interior, formando 
vitrines no alinhamento das ruas e o fechamento das aberturas de ventilação 
dos porões quando o piso de madeira foi substituído por laje ou cimentado. As 
fachadas, muitas vezes, recebem novos materiais ou são recobertas por painéis 
publicitários dificultando a percepção do edifício.186  

A mudança de uso residencial para comercial provoca, em geral, o 
rebaixamento do piso, eliminando o porão, para facilitar o acesso do público. 
No entanto, são raros, mas presentes na paisagem, os imóveis de uso comercial 
que mantêm o distanciamento entre o nível da rua e o nível do passeio, 
adotando degraus para acesso ao salão comercial e preserva essa característica 
da arquitetura original.187 

 

 

                                                
183 Fioravante, 2005: Cultura & Lazer, 1 
184 Ver imagens 5.112 e 5.113. 
185 Ver imagens da vila operária Fábrica “Ypiranguinha” (5.101 a 5.107) e 5.79, 5.87, 5.89 e 
5.108C, entre outros. Ver também as imagens 5.90, 5.127 e 5.128 onde um dos imóveis do 
conjunto apresenta alto grau de preservação em contraste com as modificações dos demais. 
186 Ver imagens 5.2, 5.35, 5.52, 5.66 e 5.75, entre outras. 
187 Ver imagens 5.35, 5.42, 5.70, 5.125, 5.129 e 5.130. 
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A OCUPAÇÃO DO SOLO AO LONGO DAS ESTRADAS E CAMINHOS 

 

O CAMINHO DO PILAR 

O cruzamento do Caminho do Pilar, ou “old road to Mugy”,188 com a estrada de 
ferro foi o local escolhido para a instalação da estação São Bernardo, que 
passaria a atender o núcleo urbano existente próximo ao caminho do Mar, junto 
à Capela Nossa Senhora dos Navegantes. 

O início de operação da estrada de ferro revitalizou o Caminho do Pilar no 
trecho da estação até a vila de São Bernardo, a “estrada para a Vila”, que 
atualmente é formado pelas ruas: Coronel Oliveira Lima, Coronel Fernandes 
Prestes e Caminho do Pilar, em Santo André e Tales Santos Freire em São 
Bernardo do Campo, mantendo preservado todo o traçado original deste trecho 
da via.  

O primeiro quarteirão da rua Coronel Oliveira Lima, entre as ruas Queirós dos 
Santos e General Glicério, não corresponde ao Caminho do Pilar, já que foi 
aberto por ação do poder público municipal na segunda década do século XX. 
Por outro lado, o trecho final da rua Caminho do Pilar manteve, até os anos 
1960, características de um bairro suburbano, com rua sem pavimentação e sem 
alinhamento definido e algumas pequenas propriedades com atividade agrária 
com a produção de hortaliças, frutas e produtos granjeiros.  

Próximo à linha férrea, nas atuais ruas Coronel Oliveira Lima e Coronel 
Fernando Prestes, o Caminho do Pilar percorre a meia encosta do vale do 
córrego Carapetuba, e as muitas vielas e travessas existentes ao longo do 
caminho indicam a necessidade de captação de água e escoamento de esgoto da 
ocupação primeira da cidade. A presença de muitos edifícios característicos dos 
primórdios da operação da ferrovia identificam também essa via com o 
primeiro momento da formação do bairro da Estação São Bernardo. 

A partir do Caminho do Pilar a cidade se expandiu com o parcelamento de 
terras que deram origem à Villa Ypiranguinha e à abertura de ruas no terreno 
da Companhia Industrial de São Bernardo. Após a década de 1950, a cidade 
assistiu as primeiras experiências de verticalização do solo ao longo do 
Caminho do Pilar. 

 

                                                
188 São Paulo Railway, op.cit: 81. 
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Imagem 5.2. Edifícios residenciais adaptados para o 
comércio na rua Coronel Oliveira Lima (2005). À 
direita, totem do projeto Corredor Cultural de 

valorização da área central. 

Imagem 5.3. Antiga fábrica de 
cadeiras Streiff, adaptada para o 
comércio (2005). À direita, viela de 

acesso ao córrego. 

 
Imagem 5.4. Rua Coronel Oliveira Lima próximo à praça Embaixador Pedro de Toledo, 

conhecida como Largo da Estátua (2004). Embora bastante modificados, com novas aberturas, 
são os mesmos edifícios registrados em 1940 (ver imagens 2.7 e 2.10). 

 

 

 

Imagem 5.5. Largo Embaixador Pedro de Toledo, 
popularmente conhecido como “Largo da 
Estátua”, final da Rua Coronel Oliveira Lima 

(2004). 

Imagem 5.6. Rua Coronel Oliveira Lima, 
próximo ao Largo da Estátua. À esquerda, 

viela que dava acesso ao córrego 
Carapetuba (2004). 

   
Imagem 5.7. Rua Coronel Fernando 
Prestes, junto ao final da Rua Dona 

Gertrudes de Lima (2004). 

Imagem 5.8. Rua Coronel Fernando Prestes (2004). A 
passagem à direita dava acesso ao córrego 

Carapetuba. 
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Imagem 5.9. Rua Coronel Fernando Prestes 
(2004). A viela à esquerda conduzia ao 

Córrego Carapetuba que, canalizado, deu 
lugar à Av. Ramiro Coleone. 

Imagem 5.10. Selaria à rua Coronel Fernando 
Prestes (2004), edifício de 1901, conforme 

inscrição no frontão que esconde a cobertura, 
que proprietários preservam com qualidade. 

 
Imagem 5.11. Conjunto comercial apresentando diversificado grau de preservação, à Rua 

Coronel Fernando Prestes com rua Venezuela (2004). 

     
Imagem 5.12A e 5.12B. Lanifício Santo Amaro (2004), localizado na Rua Coronel Fernando 

Prestes, vista da avenida Ramiro Coleone, às margens do córrego Carapetuba (11A) e da rua 
Venezuela (11B). Destaque à cobertura com formato dente de serra, característico das 
primeiras indústrias e à chaminé, última remanescente entre as indústrias mais antigas da 

cidade. 

 

CAMINHO PARA SÃO CAETANO 

Da estação Santo André, partiam vários caminhos com destino à estação São 
Caetano e dela para São Paulo, porém apenas o traçado de um deles foi 
preservado pelo crescimento da cidade, já que os demais acompanhavam a cota 
de cheia do rio Tamanduateí, nos atuais bairros de Santa Terezinha e Vila 
Metalúrgica. 

O caminho para São Caetano percorreu terras elevadas e secas e teve dois 
trechos preservados: a rua José Lins do Rego, em Santo André, e as ruas Carlos 
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Gomes, em Santo André, e Boa Vista e Visconde de Inhaúma, em São Caetano 
do Sul. Essa última, referência importante para a circulação regional, já que 
representava uma das estradas destinadas a atingir o Caminho do Mar, 
alternativa para os viajantes que partiam da região de Vila Prudente e Moóca, 
em São Paulo. As vias remanescentes do caminho para São Caetano percorrem 
os divisores de água dos córregos Cemitério e Meninos, no caso da rua José Lins 
do Rego, e do Moinho e Meninos, no caso da avenida Carlos Gomes e das ruas 
Boa Vista e Visconde de Inhaúma. 

 

        
Imagem 5.13. Conjunto residencial recuado 
da rua e adaptado para oficina na rua José 

Lins do Rego (2004). 

Imagem 5.14. Conjunto comercial na avenida 
Carlos Gomes, esquina com rua Mendes Leal 

(2005).  

 

ESTRADA DO ORATÓRIO 

Caminho que atingia as chácaras e fazendas da zona Leste de São Paulo, 
percorre, no trecho inicial, a encosta de uma elevação até atingir o divisor de 
águas entre os córregos Jundiaí e Comprido, onde foi edificada a Igreja Nosso 
Senhor do Bonfim, no Parque das Nações,189 atingindo a várzea do córrego 
Oratório na altura da foz do córrego Guaixaia e, acompanhando o traçado do 
córrego, percorre as terras de São Mateus, em São Paulo.  

O trecho inicial do caminho, onde é maior a concentração da atividade 
comercial, possui registros da ocupação mais antiga em seus edifícios, assim 
como no traçado sinuoso e estreito da via. 

 

                                                
189 Ver imagem 5.23. 
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Imagem 5.15. Esquina com rua Pacaembu (2004), 

em recuperação da pintura. 
Imagem 5.16. Edifício comercial que 
preserva apenas a cobertura (2005). 

      
Imagem 5.17. Residências com uso adaptado 

para atividade comercial (2005). 
Imagem 5.18. Residência adaptada para 

atividade comercial (2005). 

    
Imagem 5.19. Rua Oratório, próximo ao 

córrego Comprido (2004). 
Imagem 5.20. Conjunto de uso misto na esquina 

com a rua Uruguai (2004). 

     
Imagem 5.21. Imóvel residencial adaptado 

para o comércio (2005). 
Imagem 5.22. Edifícios comerciais, antigas 

residências adaptadas no Parque das Nações, 
esquina com rua Suécia (2004). 
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Imagem 5.23. Conjunto de edifícios na esquina 
com rua Suécia, no Parque das Nações, tendo 

ao fundo Igreja do Bonfim (2004). 

Imagem 5.24. Edifícios residenciais adaptados 
para abrigar atividade comercial, no Parque 

das Nações (2004). 

     

CAMINHO PARA A ESTRADA JOÃO DUCIM 

Dentre as muitas estradas entre a estação ferroviária e a vila de São Bernardo, o 
Caminho para a estrada João Ducim percorre terrenos da vertente do córrego 
Apiaí, correspondendo às atuais ruas Coronel Seabra e Carijós, até atingir o 
divisor de águas entre os córregos Carapetuba e Apiaí, pela atual rua Juquiá, 
até atingir a estrada João Ducim, na vertente do córrego Taióca. Após a 
travessia do córrego Taióca, este caminho alcança o Caminho do Pilar pela rua 
Tales dos Santos Freire, no atual município de São Bernardo do Campo.  

 

     
Imagem 5.25. Av. Coronel Seabra com rua 7 de 

Setembro (2004). 
Imagem 5.26. Av. Coronel Seabra (2004), com 

inscrição na fachada do ano de 1931. 

   
Imagens 5.27A e 5.27B. Imóvel residencial na rua Carijós (2004). 
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Imagem 5.28. Remanescente de conjunto 
residencial geminado na esquina com rua 

Almirante Barroso (2004). 

Imagem 5.29. Rua Juquiá, esquina com rua Otávio 
Marques (2004). 

   

ESTRADA DO GUARARÁ 

Correspondente à atual Avenida D. Pedro I, a estrada do Guarará percorre meia 
encosta do córrego de mesmo nome até o córrego Ipiranguinha, na altura do 
largo da Vila Luzita, de onde atinge a rua dos Vianas, na então vila de São 
Bernardo e o Caminho do Mar. A via atinge remanescente de área florestada ao 
sul do município, pertencente ao vale do rio Grande (formador da represa 
Billings), área de recuperação e proteção dos mananciais, e foi importante para 
o transporte de madeira, lenha e carvão vegetal até a ferrovia. 

 

      
Imagem 5.30. Residência recuada à 

avenida D. Pedro I (2005). 
Imagem 5.31A. Edifícios residenciais da travessa 

Antonio Capp (2004) 

      
Imagem 5.31B e 5.31C – Edifícios residenciais da travessa Antonio Capp (2004), com aberturas 
modificadas por novos materiais ou vedadas para dar lugar a novos usos, com baixo grau de 

preservação de elementos originais. 
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Imagem 5.32. Av. D. Pedro I, esquina com 

travessa Antonio Capp (2004). 
Imagem 5.33. Oficina que preserva com 

qualidade elementos decorativos na esquina 
com travessa Antonio Capp (2004). 

  
Imagem 5.34. Esquina com travessa 

Paracambi, edifício residencial com alto grau 
de preservação (2005). 

Imagem 5.35. Imóvel localizado na esquina com a 
rua Mariângela D. Pereira (2005), preserva apenas a 

cobertura original. 

  
Imagens 5.36A e 5.36B. Conjunto geminado que preserva elementos decorativos e cobertura na 

esquina com rua Vinte e Quatro de Maio (2004). 

  
Imagem 5.37. Imóvel preserva elementos 

decorativos e aberturas laterais, na esquina da 
rua 24 de maio (2004). 

Imagem 5.38. conjunto residencial adaptado 
para comércio (2005), na esquina da rua 

Américo Guazzelli. 
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Imagem 5.39. Conjunto de imóveis agrupados 

(2004). 
Imagem 5.40. Imóvel comercial (2004). 

   
Imagem 5.41. Salão comercial na 

avenida D. Pedro I (2004). 
Imagem 5.42. Conjunto comercial, em residências 
adaptadas (2005), mantendo a diferença de altura 

entre os pisos da loja e do passeio. 

 

ESTRADA DO SERTÃO DOS BEBER 

Na divisa entre os atuais municípios de Santo André e Mauá estava a 
propriedade da família Beber, responsável pela extração de madeira e produção 
de carvão vegetal. A estrada para o Sertão dos Beber correspondente às 
avenidas Queirós Filho e Valentim Magalhães, a estrada percorre a vertente do 
córrego Cassaquera atingindo sua várzea nas proximidades de sua nascente, 
área florestada nas proximidades do divisor de águas entre os rios Tamanduateí 
e Grande. 

 

    
Imagem 5.43. Residências adaptadas para 

atividade comercial (2005) 
Imagem 5.44. Edifício comercial sem passeio 

público para pedestres (2004). 
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Imagem 5.45. Residência adaptada para 

atividade comercial (2005). 
Imagem 5.46. Edifício comercial sem passeio 

público para pedestres (2004). 

  
Imagens 5.47A e 5.47B. Avenida Queirós Filho esquina com rua Marechal Rondon (2004). Edifício 

construído antes da implantação de guias que definiram o alinhamento da via pública, 
eliminando a passagem de pedestres. 

   
Imagem 5.48. Edifício comercial à esquina da 

rua Gravatá (2005). 
Imagem 5.49. Imóvel comercial à esquina da rua 

Américo Vespúcio (2005). 

 

AVENIDA QUEIRÓS DOS SANTOS 

Avenida aberta pela municipalidade nos primeiros anos da década de 1910 com 
o objetivo de facilitar o acesso à estação ferroviária. A via tem seu traçado 
paralelo à linha férrea até atingir a avenida D. Pedro I (antiga estrada do 
Guarará). 

Em virtude da proximidade com a linha férrea e as terras planas da várzea do 
rio Tamanduateí, a via foi ocupada por galpões industrias de diferentes portes, 
entre eles, a Fábrica de Cadeiras Streiff, o Moinho Fanucchi e as indústrias de 
pneus Firestone e de cabos e pneus Pirelli, e por atividade residencial. 
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Imagem 5.50. Sobrado construído na década de 1920 na av. Queirós dos Santos esquina com 
rua Coronel Oliveira Lima (2004), preserva elementos decorativos da fachada e algumas 

aberturas no segundo pavimento. 

    
Imagens 5.51A, 5.51B e 5.51C. Antiga Fábrica Streiff (2004), atualmente com uso comercial 
varejista, que mesmo após ampliação, preserva as aberturas de fachada apenas junto a 

avenida Queirós dos Santos e a estrutura da cobertura da antiga industria como se observa na 
imagem da direita, no interior da loja. 

   
Imagens 5.52A e 5.52B. Conjunto de armazéns e oficinas em graus de preservação distintos 

(2005). 

  
Imagem 5.53. Edifício de uso misto na esquina da rua 

Margarida (2005). 
Imagem 5.54. Conjunto de casas 
geminadas na rua Margarida  

(2005). 
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Imagem 5.55. Imóvel comercial em antigo 
galpão industrial na esquina da rua Marília 

(2005). 

Imagem 5.56. Oficina na esquina da rua Marília 
(2005). 

  
Imagem 5.57. Oficina na esquina da rua Marília 

(2005). 
Imagem 5.58. Conjunto de residências com 
uso adaptado para comércio e serviços 

(2005). 

 

A OCUPAÇÃO NOS BAIRROS AO REDOR DA ESTAÇÃO 

 

OS ARREDORES DA ESTAÇÃO 

Ao redor da ferrovia foram instalados os primeiros edifícios comerciais e 
sobrados de uso misto, configurando os primeiros quarteirões da cidade e a 
vocação do entorno da estação para a atividade comercial. 

Área de intenso tráfego de veículos e pedestres recebeu atenção especial do 
projeto Corredor Cultural, que destacou alguns de seus edifícios de maior 
visibilidade na cidade, especialmente os sobrados localizados na avenida 
Bernardino de Campos, que foi conhecida como “estrada nova para a vila” 
quando da inauguração da estação ferroviária após a duplicação da via férrea 
em 1901. No entanto, nenhum desses edifícios fez parte de estudos de 
tombamento como forma de valorizá-los como patrimônio cultural do 
município. 

Os edifícios ao redor da estação, embora de grande visibilidade, encontram-se, 
em sua maioria, bastante deteriorados e mal conservados, desqualificando o 
ambiente, o que passou a ser comum nos arredores das demais estações da 
linha férrea e de outros terminais de transporte coletivo. 
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Imagem 5.59A. Sobrado na Avenida Queirós dos Santos com Bernardino de Campos (2004), 

construído em 1914 junto à estação ferroviária, integrante do Corredor Cultural. Imagens 5.59B e 
5.59C. Detalhes dos ornamentos do edifício que foi implantado junto à passagem em nível da 

estrada de ferro. 

                 
Imagem 5.60. Sobrado na Avenida Queirós dos Santos 
com Bernardino de Campos (2004), construído na 
década de 1920 e integrante do Corredor Cultural, 
perdeu os elementos ornamentais do frontão. 

Imagem 5.61. Sobrado de uso misto, 
construído na década de 1920 (2004), 

na rua Bernardino de Campos, 
integrante do Corredor Cultural. 

    
Imagem 5.62. Imóvel comercial na av. 
Bernardino de Campos (2004), esquina 

com travessa Diana. 

Imagem 5.63. Salão comercial regularmente 
preservado, parte de um conjunto de três salões, 
construído em 1926 na travessa Diana (2004). 
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Imagem 5.64. Conjunto de sobrados construídos junto à estação ferroviária, na esquina das 
avenidas Queirós dos Santos com XV de Novembro, sob o viaduto Antonio Chammas, que 

escurece o ambiente e reduz a visibilidade do conjunto, embora esteja localizado em frente da 
estação ferroviária. Apresenta alterações nas aberturas do piso superior e encontra-se bastante 

deteriorado.  

  
Imagem 5.65. Parte do conjunto de sobrados na 
avenida Queirós dos Santos (2005) em estado 
regular de preservação, especialmente no piso 

superior. 

Imagem 5.66. Sobrados de uso misto na Av. 
Quinze de Novembro (1998), de difícil 
visibilidade em virtude do viaduto A. 
Chammas e por estarem, atualmente, 
recobertos por painéis publicitários.  

 

VILLA YPIRANGUINHA 

Primeiro parcelamento do município em terras de propriedade de Luiz Pinto 
Flaquer e sucessores, realizado a partir de aberturas de ruas transversais ao 
Caminho do Pilar, até a Fábrica Silva, Seabra & Cia. A planta de registro desse 
parcelamento junto ao cadastro municipal foi elaborada por Emilio Cordes em 
10 de setembro de 1909 e apresenta a informação de que já em 1905 havia lotes 
vendidos na área: 

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 também os lotes vendidos pelo 
fallecido socio Luiz Pinto Flaquer nos terrenos de sua propriedade.190 

As ruas Senador Flaquer, Dona Gertrudes de Lima e Coronel Alfredo Flaquer já 
aparecem edificadas no levantamento topográfico editado em 1906,191 o que 

                                                
190 Villa Ypiranguinha, 1909. 
191 Ver Mapa 05, na página 36. 
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possibilita afirmar que este parcelamento de terras foi iniciado nos últimos anos 
do século XIX. 

O parcelamento sofreu uma descontinuidade do tecido urbano com a 
implantação de via rebaixada, a partir do alargamento da rua Coronel Alfredo 
Flaquer no final dos anos 1960, provocando inclusive a deterioração dos 
edifícios desta via em virtude do aumento de tráfego de veículos e dificuldade 
de circulação de pedestres entre os dois lados da nova via. 

 

   
Imagens 5.67A, 5.67B e 5.67C. Conjunto residencial adaptado para o uso comercial na rua 

Cesário Motta. Apenas o de número 366 (imagem 5.67B) conserva, precariamente, elementos 
decorativos da fachada. 

   
Imagem 5.68. Conjunto geminado à rua 

Siqueira Campos (2004) que, nesta quadra, não 
foi objeto de alargamento. 

Imagem 5.69. Residências adaptadas para o 
uso comercial à rua Senador Flaquer (2004), 
uma delas encoberta por placas publicitárias. 

   
Imagem 5.70. Imóvel comercial na esquina 
das ruas Senador Flaquer e Coronel Ortiz 

(2004) 

Imagem 5.71. Conjunto comercial na esquina 
das ruas Senador Flaquer e Coronel Francisco 

Amaro (2004), construído em 1926. 



 
116 

     
Imagem 5.72. Residência à rua Xavier de 

Toledo (2005), com alto grau de preservação. 
Imagem 5.73. Residência à rua Coronel Ortiz 
(2005), um dos poucos exemplares com 

entrada lateral. 

    
Imagem 5.74. Conjunto comercial construído em 

1910 (2004) à rua Cel Alfredo Flaquer. 
Imagem 5.75. Edifício comercial à rua Cel 

Alfredo Flaquer (2004). 

   
Imagens 5.76A , 5.76B e 5.76C. Residência construída em 1923 na esquina das ruas Cel Abílio 
Soares com Agenor de Camargo. Nos detalhes, a esquadria da janela e, depois de um 

acidente, observa-se o uso da terra para o assentamento dos tijolos. 

    

Imagem 5.77A , 5.77B. Edifício residencial adaptado para o comércio (2004) na rua Agenor de 
Camargo esquina com rua Dom Duarte Leopoldo e Silva (rua da Matriz). No detalhe, destaque 
da alteração das aberturas sem modificação dos frisos que ornamentavam as aberturas. 
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Imagem 5.78. Conjuntos residenciais da rua D. Duarte 
Leopoldo e Silva (2004), com mudança de uso e baixo 
grau de preservação à exceção do imóvel nº 320, que 
se diferencia por apresentar entrada lateral e manter o 

uso residencial. 

Imagem 5.79. Conjunto residencial 
geminado, na rua Cel Agenor de 
Camargo, que sofreu inúmeras 

reformas e adaptações das aberturas. 

       
Imagem 5.80. Residência construída em 
1922 (2004), com aberturas modificadas. 

Imagem 5.81. Salão comercial na esquina das ruas 
Santo André com Siqueira Campos (2004), ladeado por 

residências agrupadas. 

   

 

  
Imagem 5.82. Conjunto residencial geminado 
na rua Santo André (2004), com diferentes 

graus de preservação. 

Imagem 5.83. Residência remanescente de um 
conjunto geminado (2004), à rua Santo André. 

       
Imagem 5.84. Residência adaptada para o uso 

comercial, sem recuo e com alterações 
profundas nas aberturas (2004). 

Imagem 5.85. Conjunto residencial seriado, 
com alterações de aberturas e na cobertura 

da unidade da esquerda (2004). 
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Imagem 5.86. Residências geminadas à rua Cel 
Abílio Soares (2004). Imóvel à direita não faz 
parte do conjunto e foi construído em 1928. 

Imagem 5.87. Remanescente de conjunto 
residencial geminado na rua Santo André 

(2005). 

       
Imagem 5.88. Residência isolada, com recuos 
frontais e laterais e alto grau de preservação 

(2004). 

Imagem 5.89. Conjunto residencial térreo e 
geminado, com recuo frontal e inúmeras 

adaptações na fachada (2005). 

      
Imagem 5.90. Conjunto residencial geminado, 
construído em 1923 (2004), com recuo frontal, na 
avenida João Ramalho. Apenas uma unidade 

apresenta alto grau de preservação. 

Imagem 5.91. Unidade residencial isolada 
e recuada (2004), na avenida João 

Ramalho, em amplo terreno e com alto 
grau de preservação. 

          
Imagem 5.92. Sede da Sociedade Catholica 
Beneficiente C. Colombo (2004), construída nos 
primeiros anos da década de 1930 na avenida 

João Ramalho, apresenta alto grau de 
preservação, porém mal conservado. 

Imagem 5.93. Remanescente de conjunto 
residencial geminado (2004) na avenida 
João Ramalho, com alteração das 
aberturas para adaptação ao uso 

comercial. 
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TERRENOS DA CIA INDUSTRIAL DE SÃO BERNARDO 

Parcelamento realizado nos terrenos da Companhia Industrial de São Bernardo, 
proprietária de uma olaria que funcionava no local, identificada como “bairro 
do centro” no Cadastro Imobiliário da Prefeitura. O desenho de registro do 
parcelamento na Prefeitura atesta que o projeto de abertura de ruas foi 
realizado em outubro de 1908.  

O empreendimento realizou a abertura das atuais ruas Campos Salles e General 
Glicério, transversais à “avenida Nova”, atual avenida Bernardino de Campos. 
Nestas ruas abertas foram construídas residências para a burguesia, duas das 
quais, tombadas pelo COMDEPHAAPASA, fazem parte do Corredor Cultural, 
implantado em 1998. 

Na rua Campos Salles foi dado início, em 1917, à construção da Igreja Nossa 
Senhora do Carmo, que daria lugar a uma nova sede paroquial, mais próxima 
da estação ferroviária e, portanto, dos operários das indústrias.192 A nova Igreja 
teve suas atividades religiosas iniciadas dez anos depois; no entanto, as capelas 
laterais e os acabamentos interiores e da torre ainda estavam sendo executados: 
somente em 1933, por exemplo, foi colocado o piso em toda a Igreja. Mesmo 
assim, trouxe para o seu redor imponentes residências,193 das quais uma delas 
abrigou, a partir de 1938, o gabinete do Prefeito quando da transferência da 
sede do município de São Bernardo para Santo André. Em 1954 a Igreja Nossa 
Senhora do Carmo tornou-se sede da Diocese do ABC. 

 

   
Imagem 5.94A e 5.94B. Imóveis comerciais à rua General Glicério (2005), resultado da ampliação 

de imóveis com recuos frontais, de difícil percepção para o pedestre. 

                                                
192 Ver imagem 2.1.  
193 Ver imagens 5.97 e 5.98. 
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Imagem 5.95. Imóvel comercial à 
rua General Glicério (2004), 

provavelmente uma residência 
adaptada. 

Imagem 5.96. Provável edifício residencial adaptado para 
o comércio na rua Campos Salles (2005), recoberto por 

painéis publicitários e sem cobertura original. 

            
Imagem 5.97. Edifício residencial recuado de 
ambos os lados na esquina das ruas Campos 
Salles e Luiz Pinto Flaquer, tombado pelo 
Município, integrante do Corredor Cultural. 

Imagem 5.98. Raro exemplar de edifício com 
recuos frontal e laterais, construído na década 
de 1920, tombado pelo Município e integrante 
do Corredor Cultural, foi sede do gabinete do 

Prefeito a partir de 1938. 

                   
Imagem 5.99. Conjunto comercial à rua Luiz 
Pinto Flaquer (2004), recoberto por painéis. 

Imagem 5.100. Residência com recuo lateral 
(2004) à rua Dr. Cesário Motta. 

 

VILA OPERÁRIA DA FÁBRICA “YPIRANGUINHA” 

Conjunto de casas térreas geminadas construídas ao redor da fábrica de tecidos 
Silva, Seabra & Cia a partir de 1912, para abrigar os operários da indústria, 
provavelmente em resposta às primeiras manifestações grevistas ocorridas no 
local. 
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O conjunto foi construído junto à Fábrica, nas ruas Gertrudes de Lima, Dom 
João VI e Dom Duarte Leopoldo e Silva (antiga rua da Matriz) e nas travessas 
Lucinda e Marajó. Outro núcleo foi construído próximo à Villa Flaquer, do 
outro lado da avenida Coronel Alfredo Flaquer, nas ruas Coronel Agenor de 
Camargo, Estrela, Sol e Marquesa de Santos. 

Embora seja o mais antigo conjunto residencial para operários da cidade, seus 
edifícios apresentam muitas alterações motivadas pela adaptação ao uso 
comercial, mudança das aberturas e adoção de novos materiais nas fachadas ou 
ainda pela construção de um segundo pavimento, desqualificando o conjunto 
enquanto manifestação histórico-cultural.194 

 

     
Imagem 5. 101. Remanescentes do conjunto operário da Fábrica Ypiranguinha à Rua Dona 

Gertrudes de Lima (2004). 

    
Imagem 5.102. Residências da vila operária, 
construídas na rua Coronel Ortiz (2004), com 
grau regular de preservação e bom estado 

de conservação. 

Imagens 5.103A e 5.103B. Remanescentes do 
conjunto operário na rua Dona Gertrudes de 

Lima (2004). 

 

                                                
194 Ver imagens 5.103 e 5.106A. 
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Imagem 5.104A e 5.104B. Conjunto de residências geminadas da travessa Lucinda (2004), a 

maioria com alterações nas aberturas. 

    
Imagem 5.105. Residência do conjunto 

operário da rua Estrela (2004) com alto grau 
de preservação. 

Imagem 5.106A. Conjunto de casas no lado ímpar 
da rua Sol (2004), apresentando diferentes graus 

de preservação. 

   
Imagens 5.106B, 5.106C e 5.106D. Conjunto de casas no lado par da rua Sol (2004) apresentando 

modificações das aberturas. 

 

Imagem 5.107. Residências na rua Marquesa de Santos. 

 

VILLA FLAQUER 

Parcelamento das terras de propriedade de Alfredo Flaquer que incorpora 
dentro de seus limites a Igreja de Santo André, canonizada em 1910 e tornada 
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Matriz em 1911. O projeto de parcelamento da Villa Flaquer data de 1912 e 
indica a ampliação da Igreja Matriz e a localização do cemitério municipal.195  

Além da Igreja Matriz, o bairro apresenta outros imóveis ligados à igreja 
católica, como a Casa Paroquial e as antigas instalações do Orfanato Padre 
Capra e do Colégio São José.196 

Recentemente, a Villa Flaquer tem atraído empreendimentos imobiliários, que 
estimulam a verticalização de lotes de antigas fábricas ou de residências que 
apresentavam lotes de dimensões superiores aos das primeiras unidades da 
Villa Flaquer. Essa tendência à verticalização rompe a paisagem horizontal da 
área e, por muitas vezes, faz sombra e deteriora edifícios de interesse cultural. 

 

 
Imagem 5.108A. Conjunto de residências geminadas, construídos por volta de 1915, no Largo da 

Matriz (atual Praça Presidente Vargas). 

   
Imagens 5.108B e 5.108C. Destaque dos conjuntos do Largo da Matriz, com diferentes graus de 
preservação (2004), por intervenções nas aberturas e fechamento da ventilação dos porões. O 
Conjunto retratado na imagem 104C apresenta parte dos elementos decorativos do frontão, 

com o registro do ano de 1915. 

                                                
195 Ver imagem 2.3. 
196 Ver imagens 5.110 e 5.111. 
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Imagem 108D. Destaque do conjunto do Largo 

da Matriz (2004), com alto grau de 
preservação nas duas unidades à esquerda. 

Imagem 5.109. Remanescente de conjunto 
geminado de casas duplas (2004), construído 

em 1914. 

      
Imagem 5.110. Casa paroquial da Igreja Matriz, 
construída em 1923, porém com as marcas de 
muitas reformas e adaptações ocorridas ao 

longo do tempo (2004). 

Imagem 5.111. Conjunto residencial 
geminado construído em 1929, na rua Padre 
Capra, local de atividades da Igreja Matriz 
(2005), com alto grau de preservação. 

    
Imagem 5.112. Edifício residencial construído 
em 1915 junto à Igreja Matriz (2004), com alto 

grau de preservação. 

Imagem 5.113. Edifício residencial (2004), 
adaptado para serviços automotivos na rua 

Guilherme Marconi. 

         
Imagem 5.114. Edifício residencial com recuo frontal 

(2004), localizado à rua Guilherme Marconi. 
Imagem 5.115. Edifício comercial nas 

esquinas das ruas Guilherme Marconi com 
Padre Capra (2004). 
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Imagens 5.116A e 5.116B. Conjunto comercial na esquina das ruas Guilherme Marconi com 

Joaquim Távora (2004) 

 
Imagem 5. 117. Conjunto de residências na rua Joaquim Távora (2004), com diferentes graus de 

preservação. 

      
Imagem 5.118. Conjunto residencial de casas 
duplas com recuo lateral (2005), na rua Dr. 

Celso Gama. 

Imagem 5.119. Edifício sem recuo na esquina das 
ruas Regente Feijó e Dr. Celso Gama (2005) 

   
Imagem 5. 120A e 5.120B. Conjunto residencial adaptado para o uso comercial na avenida Dr. 

Erasmo (2005). 
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Imagem 5.121. Edifício residencial (2005), 
adaptado para atividade comercial na 

av Dr. Erasmo. 

Imagem 5.122. Edifício comercial (2005), localizado 
na av das Saudades, a caminho do cemitério 

municipal. 

 

VILLA ALZIRA 

Parcelamento das terras do Coronel Agenor de Camargo por meio da abertura 
de ruas que foram implantadas em 1918, apresentado à Prefeitura em dois 
desenhos distintos nos quais destaca-se a existência da Fábrica CONAC – 
Companhia Nacional de Condutores – e do campo do Corinthians. 

A Villa Alzira foi implantada nos dois lados do caminho para a estrada João 
Ducim, às margens do córrego Apiaí, e fazia ligação com a estrada do Guarará a 
partir do prolongamento da rua Uruguaiana, que concentra muitos exemplares 
característicos da paisagem ferroviária. 

A mesma rua Uruguaiana, em sua lateral esquerda mais próximo à várzea do 
córrego Apiaí, tem sido objeto de empreendimentos imobiliários que podem 
modificar a paisagem da área caso se torne tendência nas demais ruas do 
parcelamento. 

    
Imagens 5. 123A e 5. 123B. Conjunto residencial geminado localizado na rua Tancredo Neves 

(2004) 
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Imagem 5.124. Edifício comercial (2004) à rua 
Manaus, em processo de demolição em maio 

de 2005. 

Imagem 5.125. Imóvel comercial (2005) 
localizado na rua Manaus, esquina com rua 

São Luiz. 

   
Imagem 5. 126. Residência com entrada lateral à rua Coronel Seabra (2004), adaptada para 

uso comercial e de serviços. 

   
Imagem 5.127A e 5.127B. Dois conjuntos de casas duplas geminadas com entrada lateral na rua 
Sargento Cid (2004), apenas uma de cada conjunto preservando elementos originais. A imagem 

da esquerda localiza-se na esquina com a rua Alzira. 

   
Imagens 5.128A e 5.128B. Conjunto de casas térreas geminadas na rua Sargento Cid (2004), com 

grandes modificações externas de alteração das aberturas, uso de novos materiais para 
recobrimento das fachadas e criação de vaga para a guarda do automóvel no porão, criando 

um novo pavimento no interior do imóvel. 
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Imagem 5.129. Salão comercial à rua Uruguaiana 

(2004), trecho inicial da antiga estrada do 
Guarará. 

Imagem 5.130. Salão comercial à rua 
Uruguaiana (2004). 

 

PERMANÊNCIAS DA PAISAGEM FERROVIÁRIA FORA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO 

Após a década de 1920, novos bairros foram formados na cidade, trazendo um 
novo padrão de ocupação do lote com o afastamento do edifício em relação aos 
alinhamentos do terreno. Os bairros Jardim e Campestre, que abrigavam 
proprietários de empresas locais e diretores de grandes indústrias, adotaram 
esses novos padrões urbanísticos, até mesmo nos projetos padronizados que 
foram oferecidos pelo empreendendor do loteamento. 

A nova expressão de ocupação do solo passou a ser modelo também em bairros 
que abrigaram operários em terrenos menos amplos que os dos Bairros Jardim e 
Campestre, em especial nas edificações para uso residencial, em loteamentos 
implantados nos últimos anos da década de 1920. 

 

           
Imagem 5. 131. Casarão da família Tognato, 
cosntruído em 1929 na avenida D. Pedro II, 

Bairro Campestre (2004). 

Imagem 5. 132. Casarão de uso misto na 
avenida D. Pedro II, uma das primeiras 
edificações do Bairro Jardim (2004).  
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Imagem 5. 133 A e 5.131B. Residência térrea na avenida D. Pedro II, esquina com rua Marechal 

Hermes, Bairro Jardim (2004). 

        
Imagem 5. 134. Residência térrea à rua Rio 
Grande do Norte, Bairro Santa Terezinha 

(2005). 

Imagem 5. 135. Residência à rua Silva Jardim, 
Bairro Santa Terezinha (2005). 

     
Imagem 5. 136A e 5.134B. Residências térreas com alteração de uso na praça Rui Barbosa, Bairro 

Santa Terezinha (2005).  

    
Imagem 5. 137A e 5.135B. Residências à rua Londres, Vila Metalúrgica (2005). 

Também nos parcelamentos do Bairro da Estação é possível identificar edifícios 
com esses novos padrões construtivos, que se manifestam, principalmente, na 
adoção de recuos frontais e laterais, porém com pé-direito inferior ao adotado 
nas primeiras construções da cidade. Mantém-se, ainda, o porão alto. 
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Imagem 5. 138. Residência térrea e 

recuada na rua Coronel Francisco Amaro 
(2004). 

Imagem 5. 139. Conjunto de residências térreas e 
recuadas na avenida João Ramalho (2004). 

    
Imagem 5.140. Edifício residencial com recuo frontal 
(2004), localizado à rua Guilherme Marconi, Villa 

Flaquer. 

Imagem 5.141. Edifício residencial 
recuado (2004), localizado à rua 
Guilherme Marconi, Villa Flaquer. 

No entanto, nos loteamento de expansão do bairro da Estação, foram 
construídos edifícios com as mesmas características do “povoado-estação”, 
junto ao alinhamento das ruas e com frontões decorados protegendo a rua das 
águas da chuva e escondendo a cobertura, que em geral, construídos em ruas 
estruturais do desenvolvimento da cidade, apresentam o uso comercial. 

 

           

Imagem 5. 142. Conjunto de edifícios para 
uso misto na rua Alberto Benedetti esquina 

com Travessa Apeninos (2004). 

Imagem 5. 143. Salão comercial no largo 
da Vila Assunção, loteamento 

implantado em 1928, com alto grau de 
preservação (2004). 
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Imagens 5.144A e 5.142B. Conjuntos comerciais na avenida Andrade Neves, esquina com rua 

das Hortências, Vila Helena (2004). 

      
Imagens 5. 145A e 5.143B. Edifícios comerciais na rua Márquez de Barbacena, Bairro Santa 

Terezinha (2005). 

       
Imagem 5. 146. Edifício comercial na avenida 

Utinga, esquina com rua Londres, Vila 
Metalúrgica (2005). 

Imagem 5. 147. Salão comercial na avenida da 
Paz, Vila Metalúrgica (2005). 

  
Imagens 5.148A e 5.148B. Residência no Bairro Casa Branca, à rua 11 de 

Junho, sem recuo frontal e com entrada lateral (2005). 


