
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A CONCEPÇÃO DO BAIRRO DA ÁGUA BRANCA A PARTIR DA FERROVIA, COM FOCO NA
INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA COM O ADVENTO DAS INDÚSTRIAS 	REUNIDAS FRANCISCO
MATARAZZO.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ATILIO COMINAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO SOUKEF JUNIORORIENTADOR(ES): 



Resumo do Projeto 

O projeto de pesquisa objetiva o estudo do impacto da presença da ferrovia e 

da industrialização na formação do bairro da Água Branca ocorrido entre o final do 

século XIX e o início do século XX. 

 

Introdução 

A pesquisa propõe traçar uma evolução do bairro da Água Branca, a partir da 

construção da ferrovia São Paulo Railway Company em 1867. A presença dos trilhos 

motivou a ocupação dos terrenos que o margeavam por fábricas e indústrias. Dentre 

elas destacam-se a instalação das IRFM no início da década de 1920, 

empreendimento do Conde Francisco Matarazzo, sendo este talvez o primeiro 

parque industrial da Água Branca, com 113.721,00 m² de terreno e a área construída 

transcendia os 96.000 m², neste concerniu o conceito de verticalização da produção, 

tal advento contribuiu para a diversificação dos produtos produzidos, dinamizando o 

espaço em prol da economia manufatureira. A malha ferroviária determinou a 

implantação deste conjunto, cuja presença deu origem à paisagem industrial que 

caracterizou a região. Podemos afirmar que sua presença foi o elemento primordial 

para o desenvolvimento do bairro da Água Branca e cujos reflexos são sentidos até 

o presente.  

Objetivos 

1- Analisar as transformações ocorridas na área do bairro da Água Branca onde se 

localizava o complexo das Indústrias Matarazzo. 

2- Identificar os problemas decorrentes do modelo implantado. 

3- Verificar possíveis soluções urbanísticas para área que possam melhorar sua 

capilaridade e sua integração à cidade atual. 

 

Metodologia 

A metodologia mais adequada será determinada durante o desenvolvimento 

do trabalho. Neste momento, indicaremos procedimentos que permitirão o início da 

pesquisa, como: 

1- Revisão da bibliografia existente sobre o tema; 



2- Coleta de dados em fontes primárias; 

3- Análise e interpretação dos dados; 

4- Pesquisa de campo; 

5- Análise e interpretação dos dados; 

6- Elaboração do texto. 

Desenvolvimento 

O constante e crescente carregamento da produção cafeeira, cada vez mais 

distantes do litoral, leva à criação das primeiras ferrovias de São Paulo. Se, no plano 

nacional, a implantação de ferrovias, de modo geral, visava atender às necessidades 

de integração territorial, no estado de São Paulo, as iniciativas seriam marcadas por 

razões econômicas: era necessário escoar o café das fazendas, até o porto de 

Santos. 

 Em 1860 deu-se início a construção da primeira linha férrea de São Paulo, e, 

depois de anos de trabalho, em 1867, foi inaugurada a São Paulo Railway Company. 

Com 159 km de extensão foi concedida a uma empresa britânica por um período de 

90 anos. A partir de então, toda a riqueza de São Paulo, deslizaria sobre seus 

trilhos. O caminho percorrido pela linha férrea partia do porto de Santos, subindo a 

serra, permeando as margens do rio Tamanduateí, até alcançar a capital de São 

Paulo (próximo ao bairro da Luz), e seguia até seu ponto final na cidade de Jundiaí. 

Conforme atesta Carone (2001, p. 38), “Os efeitos do progresso advindos da ligação 

entre o Planalto e o litoral fazem-se sentir positivamente nos anos posteriores a 

1870”. 

O advento do café gerou um capital que impulsionou a industrialização e a 

cidade, que antes era configurada por diversas chácaras, fazendas e sítios, se 

transformava de forma impressionante, ganhando outras tipologias arquitetônicas. 

Desapareceu a cidade de taipa e surgiu uma cidade construída em tijolo. 

Estas ocorrências seriam fundamentais para a industrialização, manifestada 

pelas mãos de Francisco Matarazzo como empresário e como Conde, conforme 

Martins (1976, p. 45), “imprescindível para situar [...] seu engajamento histórico no 

processo de constituição da sociedade industrial no Brasil”.  



Em 1899 Francisco Matarazzo adquiriu equipamentos modernos na 

Inglaterra, e construiu um moinho no bairro do Brás, o que significou um salto 

significativo em suas atividades. Em 1900 fundou a Cia. Matarazzo, com a intenção 

de comercializar banha e toucinho, fumo entre outros produtos. No ano seguinte, 

dobrou sua produção ao adquirir mais equipamentos, o que possibilitou a construção 

de diversas fábricas que passaram a produzir os mais diversos produtos como 

sacarias, tecidos, sabão para lavagem, velas, caixas para encaixotamento, móveis, 

pregos e latas. Com tamanha produção, Francisco Matarazzo se viu na necessidade 

de possuir sua própria companhia de navios adquirindo navios de cabotagem para 

transportar seus materiais.  

Resultados preliminares 

Entre os séculos XVIII e XIX, diversas mudanças resultaram na Revolução 

Industrial, que substituiu o trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso de 

máquinas. No entanto a industrialização na cidade de São Paulo ocorreu de forma 

tardia se comparado a cidades europeias, somente no final do século XIX e início do 

século XX é que começamos a ter vestígio deste processo aqui no Brasil. No bairro 

da Água Branca especificamente, a industrialização ocorreu de forma desenfreada a 

partir do início da década de 1920, com a implantação do complexo industrial, 

configurando a cidade, de forma estratégica, formando e expandindo a área urbana, 

com ruas que delimitava e demarcava as quadras dentro do território central.  
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