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O

E assim começa
nossa história

s livros de história descrevem o engenheiro inglês
Richard Trevithick como o criador da primeira locomotiva a vapor, em 1804. A máquina era rudimentar
e Trevithick precisou divulgar sua engenhoca para a sociedade
britânica numa pista circular instalada em Londres para que
seus moradores pudessem experimentar sua invenção em passeios em carros abertos, tracionados pela locomotiva.
A partir da invenção de Richard Trevithick e do fim da
empresa Boulton & Watt, que detinha a patente dos motores a
vapor até o ano de 1800, o caminho ficou livre para que engenheiros e inventores pudessem se encontrar em eventos públicos
para disputar o título como o criador da melhor versão para as
futuras locomotivas.
Em 1814, o inglês George Stephenson apresentou a sua versão de locomotiva a vapor e construiu uma máquina capaz de
movimentar 30 toneladas de carga em oito vagões a uma velocidade de seis quilômetros por hora num trem usado nas minas da
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA

12

CAPÍTULO 1 - E assim começa nossa história

cidade de Killingworth. O seu trabalho foi decisivo para a evolução das ferrovias, já que ele mesmo foi o idealizador da linha
férrea criada em 27 de setembro de 1825, para ligar a cidade de
Stockton ao vale mineiro de Darlington, no norte da Inglaterra.
O próprio Stephenson foi o encarregado de construir a
estrada de ferro para ligar as cidades inglesas de Liverpool a
Manchester, inaugurada em 15 de setembro de 1830. Esse trajeto é considerado por historiadores como a primeira ferrovia a
conduzir passageiros em horários regulares e Stephenson usou
sua locomotiva chamada de The Rocket (foguete em inglês) para
fazer o trajeto.
As locomotivas fabricadas pela empresa de Stephenson foram responsáveis pelo transporte de passageiros na Alemanha
em 1835, ligando as cidades de Nuremberg a Fürth. Com apoio
financeiro em vários países, as ferrovias e as locomotivas foram
sendo construídas durante o final do século XIX e início do século XX, o que foi determinante para a formação da rede ferroviária da Europa e, logo depois, dos Estados Unidos.
As primeiras linhas ferroviárias no Brasil foram construídas
para atender a demanda da produção de café e para ligar as
regiões produtoras aos principais portos do país. O desenvolvimento ferroviário brasileiro começou através da Lei 101, de 31 de
outubro de 1835, com o objetivo de autorizar a Regência a fazer
concessões para a construção de estradas de ferro entre as regiões do Rio de Janeiro e das Minas Gerais e entre o Rio Grande
do Sul e a Bahia. Por meio dessa Lei, surgiu a primeira ferrovia
do Brasil, a Estrada de Ferro de Mauá, inaugurada em 30 de abril
de 1854, percorrendo as cidades do Rio de Janeiro a Petrópolis.
A segunda estrada de ferro brasileira foi inaugurada no ano
de 1858, pela empresa Recife and São Francisco Railway Company com o objetivo de percorrer o trajeto entre as cidades de
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Recife e do Cabo, em Pernambuco. O projeto nunca foi finalizado, mas a ferrovia foi fundamental para o desenvolvimento das
cidades da região.
A Estrada de Ferro São Paulo Railway, inaugurada em 1867,
foi a primeira ferrovia paulista construída através do projeto do
Barão de Mauá para ligar a cidade de Jundiaí ao Porto de Santos.
Com o declínio nas exportações do café brasileiro a partir de
1929, as estradas de ferro começaram a sofrer os efeitos da crise
e os investimentos financeiros no setor tornaram-se inviáveis. A
solução do governo para tentar salvar as empresas do setor ferroviário foi a criação da estatal RFFSA (Rede Ferroviária Federal
Sociedade Anônima), criada como uma sociedade de economia
mista entre o Governo Federal e o Ministério dos Transportes no
ano de 1957.
Com o início da desestatização das ferrovias em 1996, o setor recebe apoio da iniciativa privada para atender quase que
exclusivamente o transporte da produção agrícola de várias
regiões do país.
A partir de 2007, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) propôs mudanças institucionais para fomentar a construção e a melhoria da malha ferroviária nacional, mas quase
nada saiu do papel e atualmente, o único trecho ferroviário em
operação que surgiu desta iniciativa é o da Ferrovia Norte-Sul
com extensão de 720 quilômetros, usado para escoar a produção
de minério de ferro do Grupo Vale S.A., entre os municípios de
Açailândia (MA) e Porto Nacional (TO). De acordo com propostas do Governo Federal, o futuro das ferrovias brasileiras deve
continuar a beneficiar o transporte de cargas, como minério de
ferro e as safras da produção agrícola.
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As antigas malhas ferroviárias estão abandonadas e poucos
são os trechos que ainda podem ser apreciados como pontos
turísticos e culturais em 17 trens espalhados por várias regiões
do país. O Trem do Corcovado, no Rio de Janeiro, leva os turistas
até a base do Cristo Redentor, enquanto o Trem do Vinho é o

A Maria Fumaça está pronta para partir.
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responsável pelo transporte de passageiros entre as cidades de
Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha.
O Trem da Serra do Mar do Paraná percorre os 70 quilômetros entre a capital Curitiba e o município de Morretes e está
entre as estradas de ferro mais belas do país, pois oferece aos
turistas a oportunidade do contato com belas paisagens e a natureza da Serra paranaense.
O patrimônio histórico e cultural da malha ferroviária nacional também pode ser conferido pelos turistas em Minas Gerais, no trajeto de 12,7 quilômetros entre as cidades de São João
Del Rei e de Tiradentes. Na região de Campinas, a experiência de
viajar em uma Maria Fumaça pode ser conferida num percurso
de 48 quilômetros até a cidade de Jaguariúna.

As locomotivas de turismo permitem uma viagem ao passado.
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A

O trem chegou
a Piracicaba

Estrada de Ferro São Paulo Railway foi a primeira
ferrovia do estado de São Paulo. Idealizada pelo Barão de Mauá, ela começou a ser construída em 1862
e foi inaugurada no ano de 1867 como a sexta ferrovia do país,
usada para ligar a cidade de Jundiaí ao Porto de Santos.
Naquela época, a produção de café era predominante em
São Paulo e os fazendeiros encontraram nas ferrovias a solução
para escoar suas produções até o Porto de Santos. Neste período, entre os anos de 1868 a 1875 cinco novas ferrovias foram
inauguradas no estado, incluindo a Companhia Ituana em 1870
e a Sorocabana, no ano de 1871.
Os trens da Sorocabana percorreram o primeiro trecho
construído em 1875, ligando São Paulo a Sorocaba. A linha tronco da empresa cresceu através dos anos e chegou ao município
de Botucatu, no ano de 1889. Por sua vez, a Ituana chegou ao
Porto João Alfredo, no Rio Piracicaba, quando se ligava ao Porto
Martins.
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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Em 1892, o governo paulista forçou a fusão da Sorocabana
com a Ituana, o que resultou na formação da empresa CUSY
(Companhia União Sorocabana e Ituana), que abriu falência em
1903 e, anos mais tarde, acabou incorporada pelo Governo Federal e vendida, posteriormente, ao governo de São Paulo.
Em 1907, a CUSY teve sua concessão transferida às empresas de Percival Farquhar, a Brazil Railway, que encerrou suas
atividades no ano de 1914. Apesar das dificuldades financeiras,
a linha tronco originalmente pertencente à Sorocabana seguiu
forte em seu caminho e chegou a quebrar o monopólio inglês no
escoamento de mercadorias pela Serra do Mar.
No ano de 1971, a Sorocabana e a Companhia Ituana, juntamente com a Mogiana, a São Paulo-Minas e a Araraquara, foram
absorvidas pela Fepasa (Ferrovia Paulista Sociedade Anônima),
que na década de 90 foi entregue à RFFSA como parte do pagamento de dívidas do governo de São Paulo com o Governo
Federal.

Na Carta Ferroviária de São Paulo, Piracicaba aparece à esquerda do mapa.
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A Companhia Ituana recebe uma atenção especial nesse
capítulo porque foi através dela que Piracicaba se beneficiou
da malha ferroviária no final do século XIX. Naquela época, o
município começou a despertar o interesse da classe empresarial, que trazia as instalações de suas fábricas até as cercanias da
Constituição, como o que ocorreu com a fábrica de descaroçamento de algodão, que precisou de mecanismos avançados para
o transporte das mercadorias.
No relatório emitido pela diretoria da Companhia Ituana e
divulgado aos seus acionistas em Assembleia Geral no dia 9 de
março de 1873, o início das obras do ramal de Piracicaba fora
anunciado para 27 do mesmo mês, com planta apresentada pelo
engenheiro chefe Dr. Aristides Galvão de Queiroz. Em novo relatório, divulgado aos seus acionistas em Assembleia Geral no dia
3 de agosto de 1873, a empresa anunciava a compra da remessa
de 55 mil dormentes para uso no ramal de Piracicaba.
Em 10 de outubro de 1876, a Companhia Ituana já havia
inaugurado sua estação na cidade de Rio das Pedras, mas, para
que o sonho do empresariado piracicabano se transformasse em
realidade, no ano de 1877, houve a necessidade de desembolsar
o capital de 600 contos de réis para bancar a vinda da Estrada
de Ferro Ituana.
Ao poder público, coube a doação de um terreno para a
construção de uma estação ferroviária, que foi instalada no dia
20 de fevereiro de 1877 no bairro Cidade Alta. A região onde foi
construída a estação ferroviária era conhecida como “Largo da
Estação Velha”, onde atualmente está a Escola Estadual “Dr.
Alfredo Cardoso”.
De acordo com descrição de Leandro Guerrini, na obra
“História de Piracicaba em Quadrinhos, Volume 2”, o momento da inauguração da estação ferroviária marcou a história de
Piracicaba, na época, ainda chamada de Constituição, com festejos que duraram dois dias e que contaram com o auxílio da
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA

20

CAPÍTULO 2 - O trem chegou a Piracicaba

iluminação das fachadas dos prédios públicos e particulares,
além das casas que contribuíram com luzes de lampiões, velas,
lamparinas e fogueiras.
Em trecho de seu relatório de 29 de abril de 1877, transcrito conforme linguagem adotada naquela época, a Companhia
Ituana divulgou aos seus acionistas o sucesso da primeira viagem de sua locomotiva pelo ramal de Piracicaba:

“Obtida autorisação do Governo, e com a assistencia
do Exmo, Presidente da Provincia, teve lugar, como sabeis, a inauguração de todo o ramal no dia 20 de Fevereiro, e apesar do mau tempo, mais uma festa do trabalho
marcou o estadio de nossa empreza. Foi grande o jubilo e
enthusiasmo dos habitantes daquella Cidade.”
Com a chegada do ramal de Piracicaba, o município ganhou
evidência comercial, com certo alívio para os principais produtores de açúcar da cidade (Usina Monte Alegre e Engenho Central), que passavam a transportar suas produções com rapidez
pelos trilhos da Companhia Ituana. Para chegar à Piracicaba,
o trem da Companhia Ituana partia da estação de Itaici, bairro
do município de Indaiatuba e percorria em seu trajeto algumas
localidades como Salto, Tijuco Preto, Queluz, Capivari, Villa
Rafard, Mombuca e Rio das Pedras.
A estação foi transferida às margens do Córrego Itapeva e o
primeiro trem chegou à nova estação numa terça-feira, dia 6 de
janeiro de 1885, com sarau musical dançante na casa da Senhora
Ana Joaquina Mattos e com apresentação do maestro Giovani
Scolari, dando as boas-vindas aos viajantes. A estação não passava de um abrigo provisório com suas obras concluídas em
1886. O edifício da estação foi totalmente reformado em 1943
e a inauguração da nova estação ferroviária ocorreu em 1945,
onde hoje está o prédio administrativo do Terminal Central de
Integração de Ônibus Urbano.
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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A Estação Ituana localizada às margens do Córrego Itapeva, a partir de 1885

Na quarta-feira, dia 26 de maio de 1887, a cidade comemorou a continuação da Estrada de Ferro Ituana ao Porto João
Alfredo, em homenagem ao senador João Alfredo Corrêa de Oliveira, autor do projeto da Lei Áurea que aboliu a escravidão no
Brasil em 1888. O senador acabou sendo o primeiro passageiro a
atravessar embarcado a ponte da Ituana sobre o Rio Piracicaba.
A localização do Porto João Alfredo refere-se ao Distrito de Ártemis, em Piracicaba.
Esse dia 26 de maio ficou registrado como uma data de
grande importância para a população de Piracicaba, que ainda
assistiu à inauguração do sistema de abastecimento de água da
cidade. As boas novas foram anunciadas em evento público às
17h, na Praça em frente à Matriz, hoje Praça José Bonifácio.
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“Em janeiro de 1885, a Companhia Ituana teve sua sede
transferida de Itu para São Paulo e em maio de 1892, o governo de São Paulo celebrou o contrato entre a Companhia
União Sorocabana e Ituana.”
Pelos trilhos da Companhia Ituana, Piracicaba mantinha
acesso pela malha ferroviária aos municípios de Capivari, Itaici,
Jundiaí, Campinas, a capital São Paulo e o litoral. No dia 4 de
junho 1893 foi inaugurado o ramal da Companhia Ituana até
a freguesia de São Pedro, que naqueles tempos já chamava a
atenção das autoridades por seus atrativos naturais. O ramal de
Piracicaba a São Pedro permaneceu em atividade com o transporte de passageiros até o ano de 1966. O tráfego de passageiros
da Ituana entre o trecho de Itaici à Piracicaba acabou em 15 de
fevereiro de 1977.
Durante o funcionamento de suas linhas ferroviárias, a
Companhia Ituana não era unanimidade quando o assunto era a
qualidade dos serviços prestados pela empresa. As reclamações
mais comuns davam conta das estações cheias de passageiros à
espera de transporte e de extravios de cargas.
Num desses documentos encaminhados à Câmara de Vereadores de Piracicaba em 1901, o Vereador Paulo de Moraes Barros relatou o descaso da Ituana: “A companhia de tudo zomba
e quanto mais faltas se acumulam, quanto mais se repetem as
accusações, maior estimulo ella encontra para experimentar a
paciencia dos seus tributários, mas ella se esforça em mal servil-os, mais ella timbra em prejudical-os.” – trecho reproduzido
com a linguagem adotada na época.

NOTA DO AUTOR – Em 24 de abril de 1856, a Vila Nova da
Constituição foi elevada à categoria de cidade com o nome de
Constituição. O nome Piracicaba foi adotado a partir de 1877,
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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Nessas páginas do relatório é descrito o êxito na inauguração do Ramal.
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Imprevistos com as chuvas causaram estragos na linha.
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Desapropriações foram necessárias para a construção da nova Estação.

CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA

CAPÍTULO 2 - O trem chegou a Piracicaba

O Cidadão Carlos Navarejo concedeu o terreno para a Estação.
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A

A Companhia Paulista
de Estradas de Ferro

Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi fundada no dia 30 de janeiro de 1868 para cumprir quase
que exclusivamente o mesmo legado das outras empresas criadas naquele final do século XIX, o de transportar a
alta demanda da produção de café das fazendas localizadas no
interior do estado de São Paulo.
A primeira linha inaugurada pela empresa percorreu os
trilhos no percurso entre os municípios de Jundiaí a Campinas
em 11 de agosto de 1872, conforme descrito em trecho original
divulgado no relatório publicado pela Companhia em 28 de setembro de 1872:

“Finalmente, tendo-se concluído a linha até Campinas, a 6 de agosto, sòllicitou-se do Governo permissão para
funccionar a estrada toda. Essa autorisação foi concedida a 9 do mesmo mez, e a 11 fez-se a inauguração, sendo
o acto honrado com a presença do Excmo. Presidente da
Provincia, o Senhor Conselheiro Francisco Xavier Pinto
Lima.”
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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Quase uma década depois, em 1880, os vagões da Paulista
levavam a modernidade e proporcionavam o surgimento de
novas cercanias em outras regiões do estado com novos ramais
inaugurados em municípios como Porto Ferreira, ao norte e em
Rio Claro, a oeste do estado.
No início do século XX, em 1905, a Companhia Paulista já
tinha avançado em várias localidades do território paulista com
estações espalhadas nas regiões de Bebedouro, Pontal, Descalvado, Piratininga, Jaú, ramal Santa Eudóxia, que é um distrito do
município de São Carlos, Ribeirão Bonito, Santa Rita do Passo
Quatro e o ramal de Santa Verediana, na cidade de Santa Cruz
das Palmeiras.
Com uma administração admirada nos ambientes de negócios dos produtores agrícolas e dos políticos da época, a Companhia Paulista era um exemplo de boa gestão em grande parte
porque procurava oferecer serviços de qualidade e promovia
contínuos investimentos para a manutenção e crescimento de
sua malha ferroviária, o que garantiu à empresa iniciar em 1921,
o processo de eletrificação de suas linhas.
Em plena ascensão no início da década de 50, a empresa adquiriu a concessão de uma série de pequenas ferrovias paulistas,
as quais cruzavam suas linhas em trechos de entroncamentos.
E se os anos 50 trouxeram a ascensão e glória para a Companhia Paulista, a década seguinte foi determinante para marcar a
decadência da empresa, que estava cercada por graves problemas e muitas greves de trabalhadores. O golpe de misericórdia
foi efetuado por forças maiores e de maneira certeira pelo Governador do estado de São Paulo, Carvalho Pinto, que determinou que as ações da empresa fossem desapropriadas em 1961.
A preocupação com o movimento grevista e a queda na
produção cafeeira paulista era descrita em trecho de relatório
emitido em 1961 e, talvez, previa o cenário adverso para o futuro
da empresa:
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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“O transporte ferroviário, durante o ano de 1960, foi,

em todo o País, afetado por movimentos sociais, geralmente de reivindicações salariais, muitos dos quais com
paralisação total de trabalho e como não poderia deixar
de ser também atingiu a Companhia Paulista, tanto assim que, nos meses de março e novembro, foi expressiva
a redução de tráfego, devido a esses movimentos que influíram sobremaneira para o decréscimo do número de
passageiros, das toneladas-quilômetro transportadas,
principalmente no primeiro mês citado, no qual a Estrada esteve com os seus serviços suspensos por vários dias
em consequência de greve. Essa situação dos transportes
foi ainda agravada pela redução da safra cafeeira do ano
agrícola 1960/1961 que na zona servida pela Companhia
atingiu 50% em relação ao do ano anterior.”

Demonstrativo com o fluxo de mercadoria transportado.
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Apesar da intervenção estadual decretada por Carvalho
Pinto, as locomotivas da Companhia Paulista insistiam em escrever mais alguns capítulos na história ferroviária brasileira,
ao percorrer o ramal tronco-oeste, que partia de Itirapina até o
município de Tupã, mais tarde, prolongado às margens do Rio
Paraná, na cidade de Panorama, em 1962.
Com a decadência do transporte ferroviário e o avanço da
malha rodoviária, o governo paulista promoveu a união de sete
ferrovias que foram absorvidas pela Companhia Paulista em
novembro de 1971 e que teve seu nome alterado para Fepasa
(Ferrovia Paulista Sociedade Anônima). A empresa encerrou
suas atividades definitivamente em 1998, quando suas ações
foram entregues à RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima).

Locomotiva exposta no Museu da Companhia Paulista em Jundiaí
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A assinatura da
escritura pública

movimentação na Câmara de Vereadores de Piracicaba era intensa naquele início do século XX e uma
dessas pautas relevantes devia-se ao trabalho de um
grupo de políticos que lutava há anos para convencer o governo
do estado de São Paulo a autorizar a construção do ramal ferroviário, pertencente à Companhia Paulista de Estradas de Ferro,
que partiria da Estação Recanto em Nova Odessa até a Estação
da Paulista.
Em 26 de março de 1902, a Câmara Municipal, por meio de
seu presidente Dr. Paulo de Moraes Barros, encaminhou ofício à
Companhia Paulista para expor a urgência da construção do ramal ferroviário que devia ligar Piracicaba às regiões produtoras
de café e de outras culturas agrícolas.
Em reunião do legislativo piracicabano, foi lido um ofício
redigido pelo presidente da Companhia Paulista, o conselheiro
Antonio Prado, em que a empresa expunha as bases do projeto do ramal ferroviário. Neste documento estavam detalhados
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os tópicos de relevância como os prazos para pagamento da
subvenção, o prazo para construção do ramal, as instalações
de duas estações e a garantia de que os valores do transporte
oferecido pela empresa estariam mais baratos em comparação
aos praticados pela Ituana/Sorocabana.
As negociações frutíferas entre o legislativo piracicabano e o
governo enfim, deram resultado em 30 de abril de 1902, quando
houve a assinatura da escritura pública no segundo tabelião da
capital paulista. A assinatura do documento entre a Câmara e a
Companhia Paulista foi de grande valia para os representantes
do legislativo e um marco histórico para o desenvolvimento do
município que usufruiria anos depois, das linhas de duas das
grandes empresas ferroviárias da época.
Os festejos em comemoração à vinda da nova linha ferroviária foram organizados para o dia seguinte, Dia do Trabalho, com
estrondosa alvorada às cinco da manhã, animada com bandas
musicais e queima de fogos.
Um agrupamento de personalidades da cidade formou-se no
período da tarde, em frente ao Teatro Santo Estêvão, na Praça 7
de Setembro, quando a atual Praça José Bonifácio era cortada
pela rua São José e dividida em dois jardins. Por lá, reuniram-se
representantes das sociedades portuguesa, espanhola e italiana,
membros de centros literários, políticos, imprensa e alunos de
grupos escolares.
Por volta das 16h, o presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba, Paulo de Moraes Barros, acompanhado de João
Conceição, um dos idealizadores do movimento que resultou
na conquista do futuro empreendimento, chegou ao local e
houve a execução do Hino Nacional Brasileiro. Paulo de Moraes
Barros falou ao povo e apresentou a cópia da escritura, quando
foi aplaudido pela multidão. À noite, em frente ao Teatro Santo
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Estêvão, as manifestações seguiram com enorme presença popular e de representantes políticos em festejo que seguiu até o
avançar das horas.

“Alguns historiadores descrevem uma movimentação
da Câmara Municipal de Piracicaba ainda no final do
século XIX para trazer o ramal da Companhia Paulista
ao município, mas, sem sucesso.
O engenheiro Manuel Buarque de Machado foi o
autor do pedido da concessão para uma ferroviária em
Piracicaba. Isso ocorreu em setembro de 1900, através de
um projeto ousado que propunha a construção de uma
ferrovia com tração elétrica, o qual não teve forças políticas para avançar na Assembleia Legislativa do estado
de São Paulo.”

O custo do progresso
Com a assinatura da escritura em 30 de abril de 1902, coube
a Câmara Municipal de Piracicaba desembolsar a quantidade
anual de 60:000$000 contos de réis durante o prazo de 12 anos
e meio. Ao legislativo piracicabano, coube ainda bancar com as
indenizações dos terrenos e as benfeitorias necessárias para a
construção do leito da estrada, estações e demais auxílios com o
propósito de garantir o funcionamento do ramal.
Com atraso na aprovação do contrato efetivado em abril de
1902 pela Assembleia dos Acionistas da Companhia Paulista, o
governo do estado de São Paulo concedeu a licença para construção e uso do ramal férreo apenas em 22 de fevereiro de 1913,
por meio do decreto nº 2.354.
Assim, o governo paulista dava por aprovado a concessão
requerida para o ramal entre os municípios de Nova Odessa a
Piracicaba com extensão de aproximadamente 46 quilômetros,
com bitola de 1 metro e sessenta centímetros.
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A Companhia Paulista descreve o sucesso na assinatura da
Escritura Pública.
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O Governo Paulista concedeu a concessão para a construção do Ramal.
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Ramal Nova Odessa a
Santa Bárbara d´Oeste

ara que o empreendimento ferroviário tão festejado
pela Câmara e o povo de Piracicaba efetivamente, se
estendesse até o ramal da futura Estação da Paulista,
era necessário que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro
desse início a uma serie de outros ramais, numa história que
começou a ser contada alguns anos depois, em 1916, quando a
linha tronco da estrada de ferro ganhou um ramal para a Estação Recanto, inaugurada em 7 de outubro de 1916, na cidade de
Nova Odessa.
Originalmente a Estação Recanto era um posto telegráfico
para servir de saída para o futuro ramal de Piracicaba, mas, antes disso, esse ramal ligaria Nova Odessa ao município de Santa
Bárbara d´Oeste. Até hoje, a pequena estação Recanto encontra-se localizada às margens da rodovia que liga as cidades de Nova
Odessa a Americana.
A Estação da Companhia Paulista em Santa Bárbara d´Oeste
foi inaugurada em 14 de julho de 1917, com a chegada do primeiro
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trem que, imponente, surgiu no horizonte às 9h24. Foi uma festa
aos que aguardavam ansiosos pela locomotiva que alcançava as
novas terras transportando os primeiros passageiros.
Em trechos extraídos do programa de festejos e discursos
daquela ocasião em Santa Bárbara d´Oeste, nota-se o quanto
era relevante abrigar uma estação ferroviária, numa época que
as linhas férreas mostravam-se fundamentais para garantir o
desenvolvimento econômico e social dos municípios no interior
paulista:
“As algemas que acorrentavam a sua prosperidade e manietavam os seus impulsos alevantados cometimentos, foram afinal
triunfalmente despedaçados; e seus esforços outrora inutilizados por barreiras intransponíveis, tornar-se-ão profícuos e fecundos promissores de melhores dias a este nobre povo....”
“....... Hoje que o trem de ferro tem descortinado anos afagados novos e promissores horizontes ao nosso município, pro-

Estação Recanto em Nova Odessa, inaugurada em 1916.
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movendo o nosso intercâmbio comercial e até intelectual com
todos os centros adiantados....”
“Santa Bárbara, podes dormir tranqüila e serenamente o teu
sono de Glória. Chegou o teu dia.... É Senhores que como a Fenix,
que reviveu das próprias cinzas, ela revive agora. Rejuvenescida
pelo amparo do progresso....”
E o futuro seguiu pela estrada de ferro nos anos seguintes
com destino marcado para alcançar a Estação da Paulista. Antes
disso, a locomotiva faria o trajeto pelas estações de Caiubi, em
Santa Bárbara d´Oeste, Tupi e Taquaral, em Piracicaba.
A locomotiva chegou a Estação de Caiubi em 13 de novembro de 1921, recepcionada com festa pelo povo que se aglomerada nas laterais dos trilhos do bairro dos Barbosas, localizado à
margem sul da SP-135. Ela foi inaugurada em 1922 com o trecho
final do ramal. O prédio foi demolido em meados de 1986, quando já estava abandonado, sem portas ou janelas.
A Estação do Taquaral foi inaugurada em 29 de julho de
1922, com a viagem inaugural do trem que alcançou a Estação
de Tupi e da Paulista naquela histórica ocasião.

Estação de Santa Bárbara d´Oeste em 1940.
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Recepção do povo na chegada do trem no bairro dos Barbosas em 1921.

Estação de Caiubi em funcionamento em 1941.
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Estação Taquaral.

NOTA DO AUTOR – De acordo com os termos técnicos
ferroviários, a palavra ramal é usado para identificar uma linha
menor, subsidiária, que serve para conectar pontos importantes
à via férrea principal, que é conhecida como linha tronco.
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O Distrito de Tupi
nasce com a ferrovia

À

medida que as locomotivas avançavam como principal meio de transporte para passageiros e cargas no
período final do século XIX e no início do XX, dezenas de povoados surgiam à beira dos trilhos em várias regiões do
estado de São Paulo.
O Distrito de Tupi, em Piracicaba, é um desses exemplos de
loteamento que nasceu em virtude da chegada das grandes máquinas de ferro que impulsionavam a economia e o crescimento
habitacional daquela época.
Tupi teve seu início com o loteamento feito pela Câmara
Municipal de Piracicaba em terras adquiridas de Manoel Gomes
da Cruz, localizadas na região conhecida como Tijuco Preto. O
novo núcleo habitacional foi aberto em 30 de novembro de 1921
com o objetivo de recepcionar o início das atividades do ramal
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ferroviário. O primeiro morador de Tupi foi o imigrante português José Basso.
A Estação Tupi e o Distrito foram inaugurados oficialmente
no dia 29 de julho de 1922, na abertura do ramal que tinha como
destino a Estação da Paulista. No auge da movimentação ferroviária, passavam por Tupi cerca de seis trens todos os dias.
No dia 1º de janeiro de 1968, a Estação foi rebaixada à parada e assim permaneceu até o ano de 1977, quando os trens de
passageiros foram desativados.
Em 1986, o local passou a ser usado como posto de correio e
centro de saúde, mas foi abandonado anos mais tarde. O prédio
foi reformado pela prefeitura em 14 de setembro de 1996 e tombado pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural) de Piracicaba e até hoje funciona como centro comunitário
e velório do distrito.
Durante muito tempo, o Distrito de Tupi também foi destino
certo àqueles que viajavam de Piracicaba a São Paulo e tinham
que, obrigatoriamente, percorrer a chamada estrada velha.
Atualmente, o núcleo central de Tupi, é um local pacato e
com pouco mais de 500 habitantes. O Distrito, pertencente a
Piracicaba, é um pouco maior com aproximadamente cinco mil
moradores que se encontram no entorno da região central de
Tupi: Parque Peória, Horto, Santa Isabel, Baitira e Tijuco Preto.
No próximo dia 29 de julho de 2022, juntamente com a Estação
da Paulista, o Distrito de Tupi completa 100 anos de história.
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Trem estacionado na Estação Tupi.

Antiga Estação Tupi no ramal que seguia até a Estação da Paulista.
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Estação Tupi reformada e usada como centro comunitário e velório.
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Atrasos nas obras da
Estação da Paulista

C

om a assinatura da escritura pública em 30 de abril
de 1902, o planejamento para o início das obras de
construção do ramal de Nova Odessa a Piracicaba foi
iniciado alguns dias depois, em 5 de maio, quando o engenheiro
chefe da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Hermelio Alves, e o engenheiro municipal, Francisco Feio, iniciaram os estudos para detalhar o traçado deste trecho do ramal. Para coletar
as informações necessárias para os estudos geográficos, eles
saíram a campo para percorrer as terras localizadas nos bairros
Batistada, Lambari, Quebra-Dentes, Tijuco Preto entre outros.
Apesar da agilidade e da boa vontade dos engenheiros, houve atraso na aprovação do contrato que precisava ser avaliado
em Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia Paulista, o
que aconteceu somente alguns anos mais tarde. A demora em
reunir os acionistas da empresa para tratar do assunto colaborou para o atraso das obras, já que a autorização da concessão
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da licença para a construção do novo ramal férreo somente foi
assinada pelo governo do estado de São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1913.
A Companhia Paulista começou a colocar literalmente, o
trem sobre os trilhos, no dia 7 de outubro de 1916, quando inaugurou a Estação Recanto, em Nova Odessa, onde a linha tronco
da companhia abriu o ramal em direção a região de Piracicaba.
No dia 14 de julho de 1917 foi inaugurada a Estação em Santa
Bárbara d´Oeste.
Como conseqüência da primeira guerra mundial e da instabilidade econômica causada pelo conflito em todo o mundo, as
obras do ramal em terras paulistas também foram paralisadas
e o assunto voltou à pauta anos mais tarde, em 1919, quando
uma delegação de políticos, liderada pelo prefeito Fernando
Febeliano da Costa, seguiu até a capital paulista para assinar a
renovação do contrato com a Companhia Paulista.
Com novo acordo assinado, os primeiros metros do leito
do ramal foram abertos no final do mês de setembro de 1919,
em Santa Bárbara d´Oeste, com as obras comandadas pelos engenheiros Emydio Germano e Lima Pereira, que depois foram
substituídos por Jayme Blandy e Carlos Pereira. O engenheiro
chefe da empreitada foi Alvimar de Magalhães Castro.
De acordo com relatos dos responsáveis pelos trabalhos de
engenharia, a base para a instalação dos trilhos foi construída
quase sem nenhum obstáculo, com ressalvas para poucos trechos que foram alterados como alternativa para conter custos,
uma vez que os trilhos estavam sendo adquiridos por preços
elevados e o dinheiro não podia ser desperdiçado.
Com a extensão do percurso até Piracicaba com 33 quilômetros, estima-se que um milhão e trezentos mil metros cúbicos
de terra foram removidos durante as escavações de construção
do ramal ferroviário. Para atravessar os cursos d´água foram
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necessárias as construções de várias pontes para transpor O Rio
Lambary, as vigas metálicas sobre o Piracicamirim e os pontilhões sobre o Tijuco Preto, o Córrego da Barraca e o Córrego
Baptistada.
Com a estrutura finalizada, os trilhos finalmente puderam
seguir seu curso até a Estação de Caiubí, inaugurada em 13 de
novembro de 1921 e depois até as Estações de Tupi e Taquaral,
que receberam os primeiros passageiros vindos na viagem inaugural do ramal no dia 29 de julho de 1922, quando também foi
inaugurada a Estação Paulista.
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A construção da
Estação da Paulista

N

aquele início da década de 20, a Companhia Paulista
de Estradas de Ferro tornara-se uma das empresas
mais respeitadas do ramo ferroviário no estado de
São Paulo e seus negócios prosperavam graças aos investimentos no prolongamento e na manutenção de suas linhas, o que
garantiam à empresa oferecer as plenas condições para o transporte de qualidade para passageiros e cargas.
No ano da inauguração da Estação em Piracicaba em 1922, a
Companhia Paulista de Estradas de Ferro era a responsável pela
administração de 1.243 quilômetros de trilhos e pelo transporte de 3.079.859 passageiros. Na função de modal ferroviário, a
Companhia transportou naquele ano um montante de 377.790
animais, 48.788 toneladas de bagagens e encomendas, 1.226.982
toneladas de mercadorias diversas e 590.358 telegramas, o que
demonstrava o pleno desenvolvimento financeiro de suas atividades.
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Apesar dos dados positivos no fluxo financeiro, a empresa
sentia a queda da demanda no montante do café, com pouco
mais de cinco milhões de sacas do produto transportadas. “A
escassez na safra de café, motivada pela seca de 1921, foram responsáveis pela diminuição na produção dos grãos. Felizmente, a
solidez administrativa da Companhia Paulista resiste bravamente a quaisquer elementos adversos da economia.” – publicou a
empresa em seu relatório anual.
E quando se falava em solidez, a Companhia Paulista apresentava uma quantidade considerável de trens em sua frota: 16
locomotivas elétricas com bitola de 1m60cm, 81 locomotivas a
vapor com bitola de 1m60cm, 9 locomotivas a vapor com bitola
de 0m60cm e 66 locomotivas a vapor com bitola de 1m.
Um fato curioso relatado nas prestações de contas da Companhia Paulista é o orgulho da empresa em oferecer desde o ano
de 1882, o transporte gratuito aos imigrantes e suas bagagens
que tinham como destinos as regiões do interior do estado de
São Paulo. De acordo com essas informações, registrada em relatório de 22 de julho de 1923 e com dados coletados até o dia 31
de dezembro de 1922, a Companhia havia transportado 777.749
imigrantes desde que adotou a política de gratuidade aos imigrantes.
E foi nesse cenário de pleno desenvolvimento que a Estação
da Paulista, em Piracicaba, foi inaugurada em 29 de julho de
1922. A sua construção foi finalizada em meados de junho de
1921 com as obras sob coordenação de Domingos Borelli.
Nos primeiros meses daquele ano de 1922 as chuvas caíram
em demasiado sobre a cidade de Piracicaba e houve dificuldades para finalizar as obras do ramal ferroviário, como publicado
pelo Jornal “O Estado de São Paulo”, de 13 de março daquele ano.
Apesar dos obstáculos para a conclusão dos trabalhos, a
data fixada na placa pendurada nas ferragens em uma das fotos
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que ilustra este capítulo, demonstra que em 16 de maio a estação
estava em fase final de construção. Em relatório da Companhia
Paulista, divulgado em 26 de junho de 1922, a empresa dava
como concluídas as obras dos edifícios e dos armazéns, bem
como as duas casas destinadas aos trabalhadores da empresa,
que estiveram sob a responsabilidade de Felício Bertoldi.
O nome da Estação “Paulista” foi uma alternativa encontrada para diferenciar-se da estação da Sorocabana, situada a
poucos quilômetros dali. A arquitetura usada na estrutura da
Estação da Paulista foi a mesma usada no prédio construído em
1912, no município de Jaú.

Doação do terreno
A área utilizada para a construção da Estação Paulista entre
as ruas do Rosário e Benjamim Constant foi doada pelo casal
João Baptista da Rocha Conceição, falecido antes da inauguração e, sua esposa, Maria Nazareth da Costa Conceição em escritura pública lavrada no primeiro tabelião de Piracicaba em
1921. O terreno doado tinha uma área com mais de 30 mil metros
quadrados. O valor da doação ficou registrado em 30 contos de
réis.
O piracicabano João Baptista da Rocha Conceição nasceu
em 1848 e formou-se em medicina. Era empresário e dono da
Fazenda Nazareth. Ele exerceu o cargo de vereador em 1882 e
presidente da Câmara de Piracicaba no período de 1884 a 1886.
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Fase final da construção do galpão em foto registrada
no dia 16 de maio de 1922.

Imagem do prédio da Estação na época de sua inauguração.
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Viagem inaugural
e a abertura do
tráfego no novo
ramal ferroviário

O

sonho do povo piracicabano em ter em suas terras o
ramal ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro tornou-se realidade no sábado, dia 29
de julho de 1922, com a viagem inaugural do trem que partiu às
13h, da Estação da Luz, em São Paulo.
A locomotiva composta por uma máquina e sete vagões de
passageiros fez o percurso pela linha tronco vindo da capital
até a Estação Recanto, em Nova Odessa, para então, desviar sua
rota em direção ao trecho do novo ramal ferroviário entre as
cidades de Santa Bárbara d´Oeste e Piracicaba. Nos vagões da
viagem inaugural estavam presentes representantes do governo
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paulista, artistas, senadores, deputados, jornalistas e membros
da Companhia Paulista.
Em duas horas de viagem o trem chegou ao município de
Santa Bárbara, quando lá estavam aguardando a chegada da
locomotiva, representantes e convidados do governo de Piracicaba, que se juntaram aos viajantes da capital para chegarem
triunfantes à Noiva da Colina, por volta das 19h30. Nesta data
foram inauguradas oficialmente as estações de Caiubi, Tupi e
Taquaral.
O primeiro trem a percorrer os trilhos da nova estação
ferroviária foi recebido por populares e políticos numa grande
festa que tomou conta dos arredores da Estação da Paulista.
Um arco gigante patrocinado pelo governo estadual ocupava as
imediações da estação como parte das alegorias instaladas para
as comemorações deste feito histórico daquele início do século
XX.
Os recursos para a grandiosa festa de recepção à chegada
da primeira locomotiva à Estação da Paulista foram destinados
a partir de Projeto de Resolução da Câmara Municipal nº 26, de
28 de junho de 1922, que autorizou o prefeito de Piracicaba a
usar os recursos necessários a fim de promover os festejos para
a inauguração da Paulista.
Em 01 de julho, a comissão de finanças formada por Sebastião Nogueira de Lima, Antônio Corrêa Ferraz e Ricardo Pinto
Cesar aprovou os recursos financeiros para os festejos. “Tratando-se, como na hypothese, um acontecimento tão esperado pelo
município, a Comissão de Finanças é de parecer que a Camara
Municipal approve o referido Projeto” – escreveu a comissão
em trecho extraído da versão original do documento.
Na sessão extraordinária da Câmara Municipal de 22 de julho de 1922, o presidente Sebastião Nogueira de Lima declarou
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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal para discutir o plano das
festas da inauguração da Estação da Paulista.
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abertas as discussões, a fim dos vereadores tomarem conhecimento do programa das festas que seriam realizadas na solenidade de inauguração do ramal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Coube ao prefeito Fernando Febeliano da Costa
(1917/1925) expôs em todos os seus detalhes o plano dos festejos,
o qual depois de amplamente discutido, foi aprovado por todos
os vereadores presentes.
A solenidade preparada pela prefeitura de Piracicaba teve
como orador o jornalista Antônio Pinto de Almeida Ferraz, que
ficou encarregado de organizar os discursos e as congratulações
dos políticos e personalidades que ocuparam o palco naquela
ocasião. Antônio Pinto era considerado um profissional talentoso e um exímio orador em vários idiomas. Ele foi o fundador da
Loja Maçônica Capitânea, em Piracicaba.
Aos mais afortunados e convidados “Vips”, a festança seguiu
noite adentro no Hotel Central com apresentações da famosa
Banda da Força Pública de São Paulo e da orquestra regida pelo
maestro Tobias Perfetti.
A mesa para cerca de 100 convidados foi servida com sofisticado “menu” à francesa: Galantine de paulette, Consommé
Royale, Filet de poisson sauce crevette, Le Poulet Du Périgord,
Petit pois, Pommes paille, Carré d´agneau sur épinards, Dinde à
brésilienne, Creme espumone, frutas, licores, vinhos, champagne, café e cigarros.
Na noite daquele sábado, 29 de julho, houve o Baile Comemorativo ao evento no Salão Nobre da Escola Agrícola “Luís de
Queiroz”. No domingo, às 14 horas, foi organizada a Parada de
Escoteiros com participação de um mil e quinhentos membros
de várias cidades que compunham a VI Região do Movimento
Escoteiro. O desfile saiu de frente à Escola Estadual Morais Barros, seguiu até a Praça do Teatro Santo Estevão e passou pela
rua do Comércio, a atual rua Governador Pedro de Toledo, e
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terminou no antigo campo de futebol do Esporte Clube XV de
Novembro.
As comemorações seguiram à noite com a Festa Veneziana,
organizada em frente ao Largo dos Pescadores, onde houve desfile das embarcações decoradas, num concurso promovido pela
prefeitura e que teve como vencedor Lara Campos, que terminou em primeiro lugar ao ser destaque nos quesitos de gosto artístico e originalidade. Na margem direita do rio houve queima
de fogos de artifícios.
Em trecho publicado em redação própria à época, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro fez menção ao sucesso da solenidade que marcou a inauguração do ramal de Piracicaba: “O
auspicioso acontecimento foi solennisado com brilhantes festejos promovidos pela respectiva Camara Municipal, aos quaes se
associou com vivo enthusiasmo a população do prospero e rico
município.” – escreveu-se no relatório da Companhia em 22 de
junho de 1923.

Abertura do
tráfego público
Com a abertura do tráfego público, o ramal de Piracicaba
passou a funcionar diariamente com trens partindo às 6 horas
da manhã e no período da tarde com vagões distintos e preparados para acomodar passageiros da primeira e da segunda classe
e que em alguns quilômetros à frente eram acoplados a outros
vagões, na Estação Recanto, em Nova Odessa.
Naquele tempo, a Companhia Paulista concedia gratuidade
aos políticos, desde que apresentassem a caderneta vermelha
que os identificava.
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O passe excursão era outro diferencial oferecido pela empresa ferroviária que permitia aos passageiros viajar aos sábados
com retorno às segundas-feiras, pagando apenas uma passagem
que custava um mil réis e oitenta centavos.
A partir do ramal de Piracicaba, os passageiros viajavam
com tranqüilidade e conforto a vários destinos: Juquery, Taípas
e à cidade de São Paulo, respectivamente depois ao bairro do
Brás, à cidade de São Bernardo do Campo e às estações do litoral paulista, em Santos, além das possibilidades de alcançar
inúmeras baldeações e conexões com linhas de outros ramais.

Horários dos trens no ramal de Piracicaba publicado em
jornal local no dia 4 de julho de 1922.
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Prolongamento
do ramal

N

o relatório publicado pela Companhia Paulista em 22
de junho de 1923, a empresa descreveu aos acionistas
o êxito na abertura do tráfego do ramal de Piracicaba para passageiros e às demandas de transporte, ocorrida em
30 de julho de 1922.
Neste mesmo documento, a empresa ferroviária demonstrava seu interesse em ampliar a capacidade do ramal com a
extensão do percurso até a cidade de Bauru, a fim de facilitar
o transporte rápido de cargas e passageiros a outras regiões. A
empresa autorizou o início dos estudos de exploração para avaliar a demanda orçamentária e a viabilidade para o projeto de
prolongamento do ramal, que teria em seu itinerário o município de Itirapina.
A expansão das linhas ferroviárias pretendia suprir a demanda do crescimento populacional e da expansão cultural,
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além de atender as necessidades de transporte da produção
agropecuária de São Paulo e de outros estados produtores brasileiros.
A iniciativa com o prolongamento do ramal foi abandonada
definitivamente em 1925 em razão dos obstáculos naturais existentes pelo caminho que inviabilizariam a obra de expansão da
malha ferroviária. “Os estudos de prolongamento do ramal de
Piracicaba a Bauru foram concluídos e verificou-se que a respectiva construção seria de alto custo para a empresa, devido ao
terreno acidentado que dificultaria o trabalho.” – destaca-se o
trecho do relatório da Companhia de 30 de junho de 1925.
Os obstáculos naturais já citados para início das obras não
foram os únicos fatores que impediram o prolongamento da linha, já que naquele período, a Companhia Paulista tinha vários
contratos em andamento que precisavam ser cumpridos, tais
como o prolongamento no trecho entre Piratininga e Barretos,
as melhorias estruturais em outras linhas que tinham maior
movimentação de mercadoria e fluxo de passageiros e a eletrificação do tronco entre os municípios de Jundiaí a Campinas.
A solução técnica encontrada pela companhia para avançar
os trilhos até Bauru foi adaptar a bitola do ramal que ligava as cidades de Itirapina a Bauru e providenciar as melhorias técnicas
necessárias para encurtar o trecho ferroviário de 24 quilômetros
entre os municípios de Jundiaí e Bauru.
Um novo projeto de prolongamento do ramal de Piracicaba
entrou em pauta em meados de 1969, mas jamais saiu do papel. As dificuldades impostas pela topografia do trajeto foram
apenas alguns dos obstáculos enfrentados para a efetivação do
empreendimento que ligaria os trilhos da Estação da Paulista
até o município de Torrinha.
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Os altos custos da obra e a necessidade de investir na reformulação da frota das locomotivas e na modernização do sistema
logístico foram outros obstáculos que inviabilizaram o projeto. A
empresa começou a ter problemas financeiros com a crescente
na demanda dos processos judiciais trabalhistas e isso também
foi determinante para que nenhum plano de prolongamento
de suas linhas fosse de fato efetivado. Além disso, no início da
década de 70 o governo paulista abandou quase por completo
os investimentos no modal ferroviário e passou a incentivar o
avanço da malha rodoviária estadual.

NOTA DO AUTOR – As ferrovias em todo o mundo adotam
o termo “bitola” para determinar a largura entre os trilhos. No
ramal de Piracicaba, a bitola tinha medida de 1,60m, que era a
mesma usada nas ferrovias por toda região sudeste.
NOTA DO AUTOR - Modal ferroviário é um meio de transporte feito por locomotivas ou máquinas movidas a óleo diesel
ou por eletricidade e que utilizam a malha ferroviária. É adequado para o transporte de grandes quantidades de mercadorias a
longas distâncias.
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As últimas viagens

O

último trem de passageiros estacionou melancólico
na Estação da Paulista após 55 anos de plena atividade do ramal de Piracicaba. Em sua viagem derradeira, o trem nem sequer demonstrou o charme de outrora ao
negar ao povo piracicabano a chance de ouvir uma última vez
o som do tradicional apito, que sempre anunciava a chegada da
máquina de ferro à charmosa Estação.
Naquele dia 15 de fevereiro de 1977 os passageiros, 14 ou 15
que desceram em Piracicaba, nem se deram conta de que aquele
era o último trem a passar pelos trilhos da Estação da Paulista.
Na viagem de retorno à capital, a máquina de ferro partiu de
Piracicaba com três vagões e a locomotiva diesel 3613, afastando-se do bairro da Paulista com lentidão e de faróis baixos como
se quisesse dar adeus ao povo e a cidade que por mais de cinco
décadas a recepcionou em chegadas e partidas cheias de vida e
entusiasmo.
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Na edição do Jornal de Piracicaba de 16 de fevereiro de 1977,
a manchete anunciava: Fepasa: ontem, o último trem de passageiros:
“Cinquenta e cinco anos depois e com quarenta minutos de
atraso, chegou ontem à noite em Piracicaba o último trem de
passageiros da Fepasa – Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. Em plena crise do petróleo, foi desativado mais um meio
de transporte, que apesar de ser alimentado por combustível
não renovável (óleo diesel), teria possibilidade de ser acionado
por energia elétrica. Entrando numa fase de decadência já há algum tempo, o ramal ferroviário da Fepasa não resistiu à pressão
dos tempos, tornando-se deficitário e daqui para frente, somente circularão pelos trilhos de bitola larga, comboios de carga,
que terão como ponto de conexão, a estação de Nova Odessa.”
– anunciou o JP em sua capa.

Na edição de O Diário, de 15 de fevereiro de 1977, a seguinte
manchete: Paulista extingue trens de passageiros:
“A partir de hoje, a Fepasa extingiu o transporte de passageiros através dos trens da Paulista, para Piracicaba. Até ontem,
apenas um trem partia de Piracicaba, rumo a São Paulo, pela
manhã, e no final da tarde uma outra unidade chegava a Piracicaba. A partir de hoje, as composições que chegaram ontem
a Piracicaba serão enviadas para Campinas, com apenas trens
de cargas circulando pelos trilhos da Paulista. Com isso, muito
embora se comente a necessidade de o transporte ferroviário ser
incentivado, como meio de economizar gasolina, o velho galpão
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, hoje Fepasa, é fechado para a população. A extinção do transporte de passageiros foi decorrência do déficit financeiro registrado nos últimos
meses, quando as composições viajavam praticamente vazias,
tanto de Piracicaba a São Paulo como no retorno.” – descreveu
a notícia.
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Para a opinião pública da época um dos motivos que causou
a desativação do ramal devia-se a diminuição das opções dos
horários para as viagens de passageiros. Nos primeiros anos de
funcionamento do ramal, existiam três horários: um logo cedo,
às 6h40, outro no meio da tarde, às 15h, e mais um à noite, às
19h. Nos últimos anos de atividades, a companhia passou a
oferecer um único horário de partida e outro único de chegada
das composições. Com poucas opções, os passageiros optaram
pelas viagens oferecidas pelas duas empresas responsáveis pelo
transporte terrestre do interior à capital.

A indignação pelo fechamento do ramal chegou ao poder
público, que divulgou uma nota oficial na edição de O Diário, de
17 de fevereiro de 1977:
“A administração João Herrmann Neto, nesta oportunidade,
apresenta o seu endosso à opinião pública piracicabana, manifestada principalmente pela imprensa local, contrária ao fechamento da Estação da Fepasa para trens de passageiros. Manifesta, ainda, a sua decepção diante da alta cúpula das Ferrovias
Paulista S.A. que tomou medida tão absurda num momento em
que todos os esforços nacionais, voluntários ou não, são convergentes no sentido de se economizar combustíveis derivados
do petróleo e, consequentemente, de se utilizar outros meios
de transportes e locomoção.... É verdade, isto temos que reconhecer, que as linhas de transporte de passageiros no trecho
Piracicaba – Nova Odessa (ponto de conexão com outras linhas)
e vice-versa vinha apresentando à Fepasa, há muitos anos, um
sério “déficit”. Mas, é verdade também, isto tem de ser lembrado,
que a mesma Fepasa pouco ou nada fez, no mesmo período de
tempo, para melhor a qualidade dos serviços que oferece aos
seus passageiros.....” – trechos da nota oficial divulgada pela
administração pública de Piracicaba.
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Numa outra publicação do Jornal de Piracicaba, de 20 de
fevereiro de 1977, a saudade já tomava conta do maquinista
Rubens Dechen, que se aposentou e que foi o responsável pela
última viagem de passageiros até a Estação da Paulista. Em
roda de conversa formada logo após a chegada da composição
à Piracicaba, ele recordou do avô José Gonçalves Barroso, que
exatamente há 55 anos, construía a primeira casa no Distrito de
Tupi.
A movimentação de passageiros no ramal ferroviário que
ligava as cidades de Nova Odessa, Santa Bárbara d´Oeste e Piracicaba foi desativada a poucos dias de completar 100 anos da
movimentação ferroviária no município, quando por aqui chegou o primeiro trem pelos trilhos da Ituana, no dia 20 de fevereiro de 1877. A movimentação de passageiros deixa saudades até
hoje, mas por mais alguns anos, até meados dos anos 80, ainda
foi possível ter a chance de ver de perto a chegada de trens especiais de passageiros à Estação da Paulista.
Na realidade, as seis últimas viagens para transporte de
passageiros ocorreram nos dias 12 e 13 de outubro de 1991, no
final de semana do Dia das Crianças, numa ação promovida pelo
Departamento de Esportes e Recreação da Fundação Romi. Os
trens partiram da sede das Indústrias Romi, em Santa Bárbara
d´Oeste, em passeios turísticos que transportaram cerca de três
mil pessoas entre colaboradores e seus familiares. Eles tiveram
a chance de percorrer o trecho de 45 quilômetros entre a cidade
vizinha e a Estação localizada no bairro da Paulista, em Piracicaba.
O idealizador desse projeto foi o coordenador da Fundação
Romi, o historiador e morador do Distrito de Tupi, Antonio Carlos Angolini, que relata a experiência e os desafios de retomar
a viagem pelo ramal Santa Barbara a Piracicaba, mesmo após a
sua desativação oficial para passageiros:
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“Os composições foram alugadas da Fepasa, em Campinas,
que fez a avaliação da linha no trecho entre as duas cidades,
apesar de que naquele tempo, a manutenção era feita constantemente porque havia o transporte de cargas pelo ramal
de Piracicaba. Esses eventos foram muito comemorados com
apresentações de bandas e a presença dos colaboradores e seus
familiares. As viagens eram tranqüilas e com todos os cuidados,
sobretudo nos trechos de cruzamentos no perímetro urbano de
Santa Bárbara e Piracicaba. Na época, a iniciativa fez tanto sucesso que populares sugeriram que o passeio poderia ser estendido com as iniciativas das prefeituras de Santa Bárbara d´Oeste
e Piracicaba, como forma de atrair turistas à região.”- relatou
Angolini.
O transporte de cargas pelo ramal de Piracicaba seguiu em
atividade até o ano de 1995, quando a linha foi desativada por
completa. A Usina Santa Bárbara foi uma das primeiras a utilizar
o ramal ferroviário para enviar açúcar e receber adubo e uma
das últimas a abandonar o uso destes trilhos. Outras empresas
da região que usavam as ferrovias eram a Dedini, de Piracicaba, para o transporte de sucata, a Eudimarco, responsável pelo
transporte dos tratores fabricados pela Caterpillar Brasil, além
das Indústrias Romi, que usada as ferrovias para escoar sucatas
compradas por outras empresas do país.

Último trem de passageiros
estacionado na Estação da
Paulista – Crédito foto JP.
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Viagens promovidas pela Fundação Romi em outubro de 1991.
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As tentativas de
reativação do ramal

om o encerramento das atividades do ramal de Nova
Odessa a Piracicaba para o transporte de passageiros
em 1977 e a desativação da movimentação de cargas
em 1995, autoridades de vários municípios localizados no entorno das linhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro
tentaram, sem sucesso, reativar a malha ferroviária do antigo
ramal.
Num desses momentos, em 1993, a reativação do ramal esteve perto de se tornar realidade, uma vez que a diretoria de
patrimônio da Fepasa (Ferrovia Paulista S/A) confirmou a autorização para a instalação do sistema intermodal de cargas no
Distrito de Tupi, em Piracicaba.
A expectativa de empresários e dos prefeitos das cidades da
região era de que num primeiro momento, a Fepasa concederia uma área de 20 mil metros quadrados para a construção e a
reforma de galpões e depósitos, necessários para permitir a reaCENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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tivação do transporte de cargas com destinos às várias regiões e
ao Porto de Santos. Com a retomada das atividades, o plano era
integrar o ramal ferroviário com o Porto de Artemis na Hidrovia
Tietê-Paraná.

A reabertura do ramal ferroviário voltou à pauta do poder
público no ano de 2003, quando várias prefeituras da região de
Piracicaba encaminharam um projeto ao Ministério dos Transportes com o objetivo de retomar o funcionamento dos trens
regionais para fins turísticos.
O Ministério chegou a emitir um parecer favorável à iniciativa e funcionários da Fepasa, a estatal ligada ao Ministério
dos Transportes, fizeram uma inspeção técnica para avaliar a
situação do ramal ferroviário de Piracicaba. O relatório sobre
a situação da linha revelou a precariedade dos 45 quilômetros
do trecho entre Nova Odessa e Piracicaba e foi encaminhado à
concessionária Ferroban (Ferrovia Bandeirantes) que detinha a
concessão do ramal desde 1999.
Em janeiro de 2005, a Fepasa exigiu que a Ferroban providenciasse a recuperação imediata da linha e a recolocação dos
5.500 metros de trilhos furtados no trajeto. O relatório encaminhado pelo Ministério Público estadual à Ferroban foi resultado
de uma denúncia feita pela ANPF (Associação Nacional de Preservação Ferroviária).
A Ferroban, vendida anos depois, alegou que priorizava
investimentos nas linhas onde ainda havia transporte regular,
mas que estava realizando estudos de viabilidade econômica do
ramal. As prefeituras envolvidas no projeto davam como certa a
reativação da linha para o transporte de cargas com investimentos avaliados em torno de R$ 40 milhões de reais.
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A retomada dos trens pelo interior do estado de São Paulo
ganha um novo capítulo com o projeto do governo do Estado
de São Paulo, que apresentou recentemente a intenção de criar
o serviço expresso para ligar a cidade de Campinas à capital
paulista. A expectativa do governo estadual é transportar 59 mil
pessoas por dia até 2050.
De acordo com o projeto do governo estadual, o projeto
não deve contemplar inicialmente outros trechos da linha ferroviária, diferente do trajeto entre Campinas à capital paulista.
Apesar disso, a pauta em torno do assunto acende a esperança
daqueles que sonham com a retomada da movimentação férrea
por nossa região. É esperar sentado para ver no que vai dar.

O trem nas últimas viagens pelo ramal de Piracicaba
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Preservação da
história piracicabana

O

s dias de movimentação ferroviária pela cidade de
Piracicaba ficaram no passado e as viagens pelo
ramal estão guardadas para sempre no inconsciente dos cidadãos que tiveram a chance de serem transportados
pelas máquinas de ferro em chegadas e partidas pela Estação
da Paulista que, por mais de cinco décadas, trouxe desenvolvimento ao município.
Hoje, a bela estação descansa em paz no alto do bairro Paulista, já que passou por dois processos de tombamento para ser
reconhecida como patrimônio histórico e cultural de Piracicaba. As características da arquitetura usadas na construção do
prédio da Estação da Paulista encantam por sua beleza, sendo
as mesmas empregadas pela Companhia Paulista na estação
ferroviária construída no ano de 1910, no município de Jaú, interior de São Paulo.
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O primeiro processo de tombamento da Estação da Paulista,
que completará 100 anos em 29 de julho de 2022, aconteceu no
dia 5 de junho de 1996, através do Decreto nº 7.272, assinado pelo
ex-prefeito Antonio Carlos de Mendes Thame e encaminhado ao
Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba).
Em acordo com a Lei Municipal nº 2.374, de 8 de novembro
de 1979, o Decreto tratou do tombamento em nível municipal de
parte da Estação da Fepasa – Paulista, como Patrimônio Histórico-Cultural de Piracicaba. O Artigo 1º do Decreto descreve: “fica
tombado, como Patrimônio Histórico-Cultural de Piracicaba, a
área da Estação da Paulista, compreendida entre a Rua Dr. João
Conceição (fundo), Avenida Dr. Paulo de Moraes (frente), delimitada aos lados com 100 metros à esquerda e à direita do centro
do prédio principal da Estação.”
No dia 29 de janeiro de 2004, por meio do Decreto nº 10.641, o
ex-prefeito José Machado introduz alterações no decreto original, que dispôs sobre o tombamento. No Artigo 1º, o novo Decreto
determinou o tombamento como Patrimônio Histórico-Cultural
do Município de Piracicaba, os prédios e a área envoltória da
Estação da Paulista, incluindo a antiga Vila Operária, o galpão
de carga e as demais edificações.
De acordo com informações disponíveis na página digital do
Ipplap (Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba), o
complexo tombado da antiga Estação da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro corresponde a uma área de 80 mil metros
quadrados, distribuída ao longo do trecho de 1.100 metros de
comprimento.
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Estação como espaço
cultural e de lazer

O

Com as conclusões dos processos de tombamento
da Estação da Paulista e o reconhecimento como
patrimônio histórico e cultural de Piracicaba, o passo seguinte da administração pública foi dar um destino digno
à antiga estação ferroviária, já que na maioria dos municípios
brasileiros essas “velhas” construções foram esquecidas e, com
o tempo, simplesmente demolidas e riscadas da história.
Em Piracicaba, o bom senso do poder público falou mais
alto e permitiu que os 80 mil metros quadrados de área fossem
reaproveitados e transformados em espaço para atividades físicas, de lazer e de movimentação cultural.
O primeiro passo para essa transformação foi uma avaliação
técnica feita por uma equipe especializada, coordenada pelo arquiteto e professor da Unimep, Nathanael Jardim, apoiada pelo
Ministério da Cidade e que propôs a intervenção para recuperar
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA

80

CAPÍTULO 14 - Estação como espaço cultural e de lazer

as condições de uso do Patrimônio Histórico. Os trabalhos de
restauro e transformação da área foram realizados entre os anos
de 2005 a 2007, com obras viárias na área da própria Estação e
nas vias do entorno, assim como a implantação de um parque
público.
Hoje, a Estação da Paulista funciona como Centro Cultural
Estação Paulista “Antonio Pacheco Ferraz”, inaugurado no dia
23 de setembro de 2006 onde são oferecidos cursos e oficinas
culturais para crianças, jovens e adultos. Essas aulas são ministradas no Armazém “Maria Dirce de Almeida Camargo”, com
atividades e oficinas gratuitas de dança de salão, ritmos, jazz,
balé, danças urbanas, teatro, artesanato, crochê e pintura em
tecido. O espaço também atende o público que procura as aulas
de iniciação de flauta, teclado e violão.
O Polo Piracicaba do Projeto Guri também funciona no
Armazém Maria Dirce com atividades de música e que atende
crianças e adolescentes com aulas de coro e de instrumentos

Armazém “Maria Dirce de Almeida Camargo” à esquerda.
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musicais. A antiga plataforma de embarque foi restaurada e
transformada em palco permanente para apresentações e festas
organizadas no local.
O Centro Cultural Estação da Paulista conta ainda com a
Estação do Idoso “José Nassif”, que é coordenada pela Semdes
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) em parceria
com a Afasmac (Associação Franciscana de Assistência Social
“Madre Cecília”), que oferece atividades físicas, de artesanato,
de Cultura e de Lazer para a população com idade acima dos 60
anos.
E para os adeptos das atividades físicas, a Estação da Paulista é uma boa opção para as pessoas de todas as idades que têm a
chance de aproveitar a pista de caminhada para colocar a saúde
em ordem num percurso de pouco mais de 900 metros e que está
em perfeitas condições de conservação.
A criançada também tem vez no Centro Cultural Estação
da Paulista com diversão garantida nos brinquedos do parque

Parque infantil numa ampla área verde.
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infantil que está localizado numa bela área verde onde é possível passear e desfrutar de bons momentos de recreação com a
família.

Estação do Idoso “José Nassif”.

Pistas de caminhada e ciclismo.
CENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA

83

Imagens Históricas

E

ste capítulo traz imagens históricas da Estação da
Paulista, captadas por fotógrafos profissionais ou
amadores, nos 55 anos de atividades em que a antiga
estação ferroviária teve papel fundamental para a economia
piracicabana, como o principal meio de transporte para passageiros e de movimentação para cargas.
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Planta original do prédio principal da Estação da Paulista.

Foto captada em 1930, autor desconhecido.
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Movimento de passageiros e carruagens que faziam o serviço de táxi em 1925,
Autor desconhecido, Acervo IHGP.

Trem estacionado na Estação Paulista.
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Estação da Paulista, recordação.

Visão geral da fachada com movimentação de automóveis e populares.
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Arquivo IHGP.

Movimentação em frente a Estação da Paulista em 1940, autor desconhecido,
arquivo IHGP.
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Estação em 1960, autor desconhecido.
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O

Na matemática ou nas áreas afins como a física, a
química e a estatística, conhecidas como Ciências
Exatas, não se discute o resultado de um cálculo. Na
soma de 2 + 2 o resultado é quatro e não importa o quanto você
procure nos livros, o resultado de 2 + 2 sempre será o mesmo:
quatro.
Em outras áreas do conhecimento como no caso das Ciências
Humanas, o resultado nem de longe é exato e as informações
que hoje são aceitas podem e certamente serão questionadas no
futuro, graças ao avanço das pesquisas que estão constantemente em produção em nosso país e no mundo. Afinal, nesse campo
do saber o debate é sempre saudável e serve de base para uma
sociedade democrática e em pleno desenvolvimento.
No passado, por motivos irrelevantes para este registro, o dia
7 de setembro de 1922 foi oficializado como a data da inauguração da Estação da Paulista, em Piracicaba. Isso não corresponde
aos resultados encontrados nas pesquisas feitas durante a proCENTENÁRIO DA ESTAÇÃO DA PAULISTA
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dução deste livro que, comprovam que o ramal ferroviário que
ligaria o município de Nova Odessa a Piracicaba foi inaugurado
no dia 29 de julho. No dia seguinte, 30 de julho, o ramal estava
em pleno funcionamento e aberto para o tráfego de passageiros
e de cargas.
Com essa rápida explicação é preciso deixar claro que a ideia
destas poucas linhas não é desrespeitar os pesquisadores, os escritores e os historiados do passado. O objetivo é tão somente
dar uma pequena contribuição para o registro correto da história e dos acontecimentos que marcaram a cidade de Piracicaba,
já que até hoje ainda é possível encontrar publicações impressas
e artigos registrados em páginas digitais com as citações do dia
7 de setembro, como a data da inauguração da antiga estação
ferroviária.
Digamos que esta não é uma correção, mas apenas um lembrete às futuras gerações!
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