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A FERROVIA 
 

 

 

 

 

No final do século XIX, momento em que se expandiu pelo Estado de São Paulo, a 

ferrovia era muito mais que um meio para deslocar pessoas e cargas de um ponto a 

outro. Quando chegava a uma localidade, além de levar um pouco dessa região para 

outras cidades, estados e, até mesmo, outros países, ela trazia um pouco do mundo 

para aquele local. Junto com novas mercadorias, vinham novos modos de vida e 

grandes modificações no território. Além das terras desapropriadas para a passagem 

dos trilhos, novas relações urbanas surgiam com a passagem da ferrovia. Novas portas 

de entrada para as cidades eram criadas com as estações, alguns lugares passavam a 

ser mais valorizados e outros segregados dos núcleos urbanos. A ferrovia trazia, ainda, 

as dinâmicas de suas próprias atividades. Os pátios ferroviários eram locais de trabalho 

e moradia. Em Campinas, a ferrovia deixou marcas profundas que vão muito além dos 

trilhos que continuam em funcionamento até os dias de hoje. Vamos conversar sobre 

algumas delas?  
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FERROVIAS e o  

CONDEPACC 
 

 

 

Dentre os bens reconhecidos como patrimônio cultural pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), órgão responsável pela tutela do 

patrimônio cultural do Município, há mais de uma dezena de processos relacionados a 

bens ferroviários, que englobam desde estações até habitações de trabalhadores da 

ferrovia e obras de infraestrutura, como pontes. Este reconhecimento acontece pelo 

tombamento, o instrumento jurídico que determina a preservação de bens entendidos 

como portadores de valores culturais.  

O grande número de bens tombados dessa categoria se deve a Campinas ter sido um 

importante entroncamento ferroviário no final do século XIX e início do século XX, 

chegando a ter mais de 50 estações. Nesse período, a cidade era cortada por trilhos 

da: 
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• Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 

• Companhia Mogiana de Estradas de Ferro; 

• Estrada de Ferro Sorocabana (que incorporou a Companhia Ytuana); 

• Ramal Férreo Campineiro; 

• Estrada de Ferro Funilense. 

 

Figura 1. Ferrovias que cruzam ou cruzavam Campinas. 
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Diversos bens tombados em Campinas possuem uma relação muito próxima com essas 

ferrovias. Alguns exemplos são a Lidgerwood Manufacturing Ltda., localizada em frente 

à Estação Central da Companhia Paulista, assim como a Fábrica de Tecidos Elásticos 

Godoy & Valbert e a Fábrica de Chapéus Cury, situadas nas proximidades da Estação 

Guanabara da Companhia Mogiana. Todas elas são tratadas no volume FÁBRICAS 

dessa coleção. O Mercado Municipal de 

Campinas, que é tratado no volume 

REDES DE ABASTECIMENTO desta 

coleção, também era diretamente 

relacionado à ferrovia, como ponto de 

partida da Funilense, que fazia a 

conexão com bairro do Funil, atual 

cidade de Cosmópolis. 

O primeiro bem relacionado a uma 

companhia férrea tombado pelo 

CONDEPACC foi o Palácio da Mogiana, 

em 1998. Nele funcionou a sede 

administrativa da empresa. 

No ano de 2004, ocorreram três 

tombamentos de bens ferroviários. 

Passaram a ser preservadas “Áreas e Figura 2. Palácio da Mogiana. 
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Prédios do Complexo Ferroviário da Antiga Companhia Mogiana”, onde se situa a 

Estação Guanabara, o “Ramal Férreo Campineiro, situado no Distrito de Sousas” e a 

“Ponte Metálica sobre o Rio Atibaia”, que fazia parte deste ramal. 

A preservação de bens ferroviários, na maioria das vezes, acontece pelo tombamento 

de conjuntos contendo estações, pontes, moradias operárias, etc., pois não é muito 

difícil compreender a complexidade das operações da ferrovia sem ter acesso às 

diversas estruturas que permitiam seu funcionamento. Seguindo esse raciocínio, na 

década de 2010, diversos conjuntos de bens relacionados à ferrovia foram preservados, 

como o Percurso do leito da Antiga Estrada de Ferro Mogiana no trecho entre Campinas 

até a divisa do Município de Jaguariúna, tombado em 2012 e a Área remanescente do 

Complexo Ferroviário Central da antiga FEPASA, tombada em 2014. 

As ferrovias estão inseridas em uma categoria específica do patrimônio cultural, o 

patrimônio industrial. Esse patrimônio se refere aos testemunhos de processos de 

produção industrial, abrangendo desde maquinários e documentos textuais até grande 

complexos e paisagens. Os sistemas associados à produção industrial, como 

infraestruturas energéticas ou de transporte, também estão incluídos nessa categoria. 

Assim, bens tratados nos volumes FÁBRICAS e REDES DE ABASTECIMENTO dessa 

coleção, também podem ser considerados patrimônio industrial.  
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Três FERROVIAS 
 

 

 

 

 

 

 

Para mostrar um pouco do patrimônio ferroviário tombado em Campinas, esta 

publicação apresenta três exemplares: as áreas e prédios do complexo ferroviário da 

antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, também conhecido como Pátio 

Guanabara; o traçado do antigo Ramal Férreo Campineiro, situado no Distrito de 

Sousas e o complexo ferroviário Central da FEPASA, que abriga edificações e 

estruturas das antigas Companhia Paulista e Mogiana. Esses bens mostram um pouco 

de nosso passado ferroviário, das mudanças que a ferrovia trouxe para o município de 

Campinas e, também, como essas mudanças ainda são elementos importantes na 

configuração do território urbano no presente. 
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Figura 3. Estação Guanabara. 

Figura 5. Pátio Central Campinas. 

Figura 4. Ramal Férreo Campineiro. 
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O Processo de Tombamento de cada um desses bens ferroviários é integrado por 

pareceres técnicos, cópias de materiais relativos ao bem, como reportagens de jornal, 

trechos de livros, mapas, plantas e fotografias, incluindo, ainda, documentos 

relacionados à tramitação do processo. Também constam dos processos 

requerimentos, plantas e fotografias referentes a propostas de intervenção ocorridas 

após a Resolução de Tombamento. Dessa forma, todos os restauros e reformas em 

bens tombados são registrados. É importante saber que grande parte dos 

processos de tombamento está disponível para consulta pública na página 

Patrimônio Histórico e Cultural, da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal 

de Campinas, constituindo uma rica fonte de pesquisa e conhecimento. 

Os processos de tombamento pesquisados para a elaboração desta publicação foram:  

Processo nº 04/14, referente à área 

remanescente do Complexo Ferroviário 

Central da antiga FEPASA.  
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Processo nº 02/96, referente às áreas e pré dios do 

Complexo Ferroviário da Antiga Companhia 

Mogiana.  

 

 

 

 

 

 

Processo nº 09/94, referente ao Ramal Férreo 

Campineiro, situado no Distrito de Sousas. 
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15 
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Central da antiga FEPASA 
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Área remanescente do Complexo Ferroviário Central da antiga FEPASA 

Praça Marechal Floriano Peixoto s/n. 
Processo de Tombamento nº 04/14 

Resolução de Tombamento nº 129 de 12 de junho de 2014 

 

Figura 6. Localização do Complexo Ferroviário Central da antiga FEPASA. 
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Ao falar sobre pátios ferroviários, é comum pensarmos, imediatamente, em uma 

estação ferroviária. Elas costumam ser edificações vistosas, situadas em locais que se 

destacam na cidade. A estação é o local onde o passageiro tem, ou tinha, o contato 

direto com o universo ferroviário e onde estão apoiadas muitas memórias envolvendo 

o trem. Mas um pátio ferroviário vai muito além do prédio da estação. Ele incorpora 

diversas outras estruturas. O pátio Central de Campinas, localizado no Centro da 

cidade, é um ótimo exemplo da dimensão que um pátio ferroviário pode atingir. Para 

suprir as necessidades da operação ferroviária, esse pátio contava com oficinas, 

rotunda, diversos depósitos, que abrigavam desde locomotivas até areia, óleo e bronze, 

edifícios administrativos e de controle das operações, caixas d’água, restaurante, 

vestiários e banheiros para os funcionários, além de infraestrutura como os trilhos, 

sistemas de iluminação e drenagem. Esses são apenas alguns exemplos para ilustrar 

sua amplitude, há ainda mais estruturas nesse grande complexo. 

As estruturas que faziam parte desse grande complexo davam apoio às atividades de 

três ferrovias. Conforme consta no documento “A transformação do espaço na cidade 

de Campinas”, que integra o processo de tombamento, 

A estrutura principal da Estação Campinas pertencia à Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e desta iniciava o quilômetro 00,000 de duas ferrovias 
campineiras: a Companhia Ramal Férreo Campineiro – C.R.F.C e a Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro – C.M.E.F. Neste espaço ocorria a troca de 
mercadorias e passageiros entre as três empresas ferroviárias, denominado 

operacionalmente de baldeação. (Anunziata, 2014 apud Processo nº 04/14 
folha 49) 
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A origem desse entroncamento de vias férreas está relacionada com o transporte do 

café, que era produzido no interior e levado para o Porto de Santos. Tanto a Companhia 

Mogiana – que, inicialmente, era escrita com “y”, Mogyana – quanto o Ramal Férreo 

Campineiro traziam a produção das fazendas até a Estação Campinas. Enquanto o 

Ramal Férreo Campineiro atingia apenas 31 quilômetros, tendo como ponto final a 

Estação de Cabras, localizada no atual distrito de Joaquim Egídio, a Mogiana, após 

sucessivas ampliações, “chegou a possuir mais de 2.000 quilômetros de linhas férreas, 

levando em consideração os desvios, ultrapassando a divisa com o Estado de Minas 

Gerais” (Anunziata, 2014 apud Processo nº 04/14 folha 62). Além de receber as 

mercadorias e passageiros dessas duas companhias, passavam pela Estação Central 

os trens da própria Companhia Paulista, que também avançava para o interior. O 

encontro dessas três linhas era responsável por uma grande movimentação nesse 

pátio. 

A partir da Estação Central de Campinas a produção e os passageiros seguiam, pelos 

trilhos da Companhia Paulista, até a Estação de Jundiaí. Em seguida, eram levados 

pelos trens da companhia inglesa São Paulo Railway até o Porto de Santos. Nesse 

porto, a produção de café era enviada para o exterior em navios. 

Na década de 1970, é consolidada a unificação das ferrovias do Estado de São Paulo 

pela criação da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, que incorporou a Paulista e a 

Mogiana. Por isso, até os dias de hoje, o local é conhecido como estação, pátio ou 

complexo da FEPASA. 
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Figura 7. Carta das Estradas de Ferro da Província de São Paulo 
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Figura 8. Mapa da 
Resolução de Tombamento. 
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O pátio Central de Campinas precisava dar conta das operações dessas três ferrovias 

e da organização dos processos de baldeação entre elas. Além de suprir essas 

necessidades, a Mogiana também desenvolveu uma estrutura fabril de produção 

ferroviária. As oficinas dessa companhia foram “o primeiro lugar da América do Sul a 

construir com tecnologia própria uma locomotiva a vapor, chegando a produzir 39 

máquinas de 1921 a 1939” (Anunziata, 2014 apud Processo nº 04/14 folha 44). 

Conforme o documento “Abertura do processo de tombamento da ‘Área Remanescente 

do Complexo Ferroviário Central da antiga Fepasa’ em Campinas”, além de estar 

instalado nos quilômetros iniciais de três ferrovias, esse patrimônio possui grande 

importância devido às  

estruturas construtivas e características técnicas de origem ferroviária mantidas, que 
outras cidades não possuíam exceto a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império 
e depois da República. Caracteriza-se como o único exemplar íntegro de uma estrutura 
fabril e produção ferroviária no país entre o final do século XIX até a década de 1960 do 
século XX. (Carrasco, 2014 apud Processo nº 04/14, folha 3) 

Para garantir sua compreensão como um complexo composto por elementos 

relacionados um ao outro, esse tombamento veio complementar a preservação que já 

existia em parte do pátio (Resolução nº 137 de 13 de outubro de 2015), integrando mais 

33 itens, que estão elencados na figura ao lado. 

  
Quer saber  

   mais?  
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Complexo Ferroviário da antiga Companhia Mogiana 

Rua Mário Siqueira s/n. 
Processo de Tombamento nº 02/96 

Resolução de Tombamento nº 45 de 13 de maio de 2004 

 

Figura 9. Localização do Complexo Ferroviário da antiga Companhia Mogiana. 
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Na plataforma da Estação Guanabara da antiga Companhia Mogiana de Estradas de 

Ferro, a pressa dos viajantes para não perderem o horário do trem e o corre-corre dos 

funcionários para realizarem as operações de manutenção e carga e descarga foram 

substituídos pela tranquilidade e contemplação. Hoje em dia, esse espaço se 

assemelha a uma grande praça, onde sempre há alguém aproveitando seus bancos e 

a sombra de sua bela cobertura metálica, sejam as pessoas que trabalham por perto 

ou os frequentadores das atividades do CIS-Guanabara, um Centro Cultural vinculado 

à UNICAMP, que funciona no edifício da Estação Guanabara e em um antigo galpão 

situado ao seu lado. 

Apesar das atividades ferroviárias já terem se encerrado no local há décadas, essa 

plataforma permanece como um espaço vivo e traz possibilidades diversas para os 

seus frequentadores. Ela oferece desde um local agradável para descanso, até a 

aproximação e o vínculo como um rico passado, além de diversas atividades oferecidas 

pelo centro cultural, como a feira semanal de orgânicos. Esse acesso ao passado, que 

acontece de forma integrada com as atividades do presente, é oferecido pelo contato 

com uma série de elementos que vem de outras épocas. A leitura desses elementos 

nos permite saber mais sobre o uso desse espaço no passado e sobre os modos de 

vida das pessoas que o construíram e o frequentavam. Permite, ainda, nossa inserção 

nessa história, quando percebemos que algo que fazemos, ou deixamos de fazer, está 

relacionado com a história de nossa cidade e de seus habitantes. 

Vamos prestar atenção em alguns dos elementos que podem ser vistos da plataforma? 
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Quando estamos na gare, embaixo da grande cobertura de estrutura metálica, podemos 

notar uma diferenciação no acabamento do piso. Ela corresponde ao vão onde 

passavam os trilhos, situadas entre as plataformas 1 e 2. Os trilhos que passavam junto 

à estação, eram apenas parte das 13 linhas que cortavam esse grande pátio ferroviário 

(UNICAMP e CPOS apud Processo nº 02/96, folha 528). Na imagem ao lado, podemos 

ver uma proposta de intervenção que busca valorizar a antiga presença dos trilhos no 

local. Esse projeto, coordenado pelo prof. Dr. Marcos Tognon, consta no processo de 

tombamento. 

A presença de trilhos nesse complexo antecede a construção da própria plataforma, 

estação e armazéns. Em 1875, o primeiro trecho da Companhia Mogiana foi 

oficialmente inaugurado para tráfego. Um documento de apresentação do Restauro do 

Armazém do Café – Estação Guanabara, elaborado pela UNICAMP e CPOS, que 

integra o processo de tombamento, aponta que 

Conforme relatório da Companhia Mogiana de 15/04/1888, no local em estudo, 
existia apenas uma casa para morada do guarda e porteiras para o controle da 
passagem. Já em 1891 o relatório informa a construção de uma estação 
ferroviária, um armazém de mercadorias e oficinas. A inauguração em 
01/03/1893 acontece sem os trilhos, que chegariam um ano depois, passando 
assim a ser a principal alternativa para desafogar a estação de partida original. 
(UNICAMP e CPOS apud Processo nº 02/96, folha 528) 

Essa estação de partida original, mencionada no trecho acima, se localizava junto à 

Companhia Paulista, no complexo Central de Campinas, que foi tratada no capítulo 

anterior. 
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Figura 10. Projeto do tablado central, coordenado por Marcos Tognon, 2008. 

Ainda da plataforma, podemos ver a fachada da estação que se volta para o interior do 

pátio. Esse edifício, conforme aponta a apresentação mencionada acima, chegou a ser 

reconstruído e passou por, pelo menos, três reformas na época de funcionamento da 

Mogiana. O documento aponta que “na que foi sua terceira reforma (anos 20) além de 

ter o prédio e a gare ampliados, também passou a abrigar alguns escritórios da 

Companhia” (UNICAMP e CPOS apud Processo nº 02/96, folha 528). 

Os demais edifícios que podemos observar a partir da plataforma também foram 

construídos em diferentes períodos, para dar conta das necessidades que iam surgindo 

com a expansão da ferrovia e o desenvolvimento de novas tecnologias. Dentre esses 

edifícios há armazéns, como o que abriga atividades do Centro Cultural, oficinas e 

galpões, como os que podem ser vistos em frente à plataforma, casas para operários, 
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localizadas na parte mais elevada do pátio ferroviário, além de outras estruturas como 

caixa d’água. Esse é um pequeno exemplo de como os pátios ferroviários passavam 

por grandes modificações ao longo do tempo. 

Para garantir que as futuras gerações continuem tendo acesso a essa experiência, é 

fundamental que esses bens sejam tratados de maneira adequada. Então, as 

intervenções realizadas em patrimônios protegidos devem conservar os elementos que 

caracterizam e dão sentido à preservação desse bem e inserir, quando necessário, 

novos elementos para possibilitar seu uso. Para que a leitura do bem não seja 

prejudicada, cada elemento novo que for acrescentado deve apresentar características 

de seu tempo presente. Assim, o edifício documenta em si próprio a passagem do 

tempo e quem circula pelo local consegue identificar os elementos ligados às suas 

diferentes fases. Essas posturas são baseadas em documentos internacionais 

chamados “Cartas Patrimoniais”, que são elaborados por especialistas, 

constantemente complementados e contém as bases para a preservação do patrimônio 

cultural. 

Toda proposta de intervenção em um bem protegido deve passar pela apreciação do 

Conselho e fica registrada no processo de tombamento. No caso da Estação 

Guanabara, o processo de tombamento possui diversos projetos, alguns deles 

implantados outros não, como é o caso do projeto da arquiteta Lina Bo Bardi para o 

local. Na página ao lado podemos ver uma das pranchas de um projeto, que apresenta 

os danos identificados na fachada do armazém e propostas para seu restauro. 
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Figura 11. Projeto de restauro do armazém do café, elaborado pela UNICAMP e CPOS. 

 

 
Quer saber  

   mais?  
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Ramal Férreo Campineiro 

Distrito de Sousas 
Processo de Tombamento nº 09/94 

Resolução de Tombamento nº 44 de 13 de maio de 2004 

  

Figura 12. Localização aproximada do traçado do Ramal Férreo Campineiro. 

 

  



33 
 

A preservação do patrimônio cultural é, com frequência, associada diretamente a belos 

prédios antigos, especialmente aqueles localizados no centro da cidade e que 

pertenceram a famílias nobres. Como estamos vendo ao longo dessa coleção, 

patrimônio cultural é muito mais que isso. Ele engloba desde bens imateriais, como 

celebrações, ofícios e modos de fazer específicos de uma determinada localidade, até 

bens materiais, tanto relacionados ao passado distante, como artefatos dos primeiros 

habitantes de nossas terras, quanto a um passado mais recente, como é o caso de 

conjuntos habitacionais modernistas. O que torna um bem patrimônio é o fato dele 

trazer em si referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira. 

O traçado do antigo Ramal Férreo Campineiro, no trecho entre a ponte metálica sobre 

o Rio Atibaia e a antiga Estação de Joaquim Egídio, é um bem protegido. O desenho 

de onde passavam os trilhos dessa ferrovia é, ainda hoje, marcado no tecido urbano de 

dois distritos da cidade de Campinas, Sousas e Joaquim Egídio. Ao longo desse 

traçado, não se encontram mais os trilhos ou o conjunto de estruturas ferroviárias, como 

chaves e placas de sinalização, resta apenas sua delimitação. Apesar da ausência de 

atividades ferroviárias, o local ainda é bastante utilizado, mas ganhou uma nova função: 

espaço de lazer e esporte. Ele funciona como trilha para caminhada, passeios de 

bicicleta e, até mesmo, a cavalo. Sua preservação está relacionada à importância do 

Ramal Férreo Campineiro no contexto histórico e ambiental da região. 
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A “Cabrita”, como era popularmente conhecido o Ramal Férreo Campineiro, foi 

construída pela iniciativa de fazendeiros da região de Sousas e Joaquim Egídio para o 

transporte da produção de café de suas propriedades e inaugurada em 1894, conforme 

consta na solicitação de abertura do processo de tombamento, enviada ao 

CONDEPACC por Fernando Pompeu de Camargo, em 1994 (Camargo, 1994 apud 

Processo nº 44, folhas 1 e 2). O ramal recebeu o apelido de Cabrita pois sua última 

estação se chamava Estação de Cabras e se situava na fazenda de mesmo nome. 

Na solicitação de tombamento, Camargo apresenta alguns elementos da história dessa 

ferrovia, como apontado na imagem a seguir. 

 

Figura 13. Trecho do documento Subsídios para abertura do processo de tombamento do Ramal Férreo 
Campineiro, elaborado por Fernando Pompeo de Camargo, 1994. 
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No relatório sobre o pedido de abertura do processo de tombamento, o Conselheiro 

Eduardo Homem de Melo traz ainda mais informações sobre esse ramal, conforme 

mostra a figura abaixo. 

 

Figura 14. Trecho do Relatório elaborado por Eduardo Homem de Melo, 1993. 

O trecho do ramal preservado possui uma relação muito forte com elementos situados 

em seu entorno, como edificações remanescentes das fazendas de café, a ponte 

metálica sobre o rio Atibaia onde passavam os trens da Cabrita, as antigas edificações 

do centro de Sousas e Joaquim Egídio, que também são espaço de festas típicas do 

local, além de elementos naturais como matas, nascentes, rios e a própria topografia 

da região, marcada por morros. A proposta de criação das Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs) de Sousas e Joaquim Egídio, na década de 1990, foi um passo importante na 

conciliação da preservação integrada desses elementos. 
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Aprofundando os aspectos relacionados à preservação do patrimônio natural, cultural e 

educação ambiental dessas APAs, foi apresentada, em 1994, a proposta do Centro de 

Referência Ambiental de Joaquim Egídio, assinada por Antonio Augusto Arantes, Luiz 

Augusto Milani Martins e Wolfgang Schmidt. Essa proposta tinha como ponto de partida 

a ideia de patrimônio ambiental. O documento “Uma proposta para Sousas e Joaquim 

Egídio no Século XXI”, que apresenta as bases para esse Centro de Referência, aponta 

que 

O conceito de patrimônio ambiental refere-se ao conjunto dos bens (naturais e 
culturais), das paisagens e dos estilos de vida que se constituem em 
determinada localidade. Dessa forma, ele inclui tanto os recursos naturais 
quanto “haveres e saberes” historicamente acumulados pela população. Ele 
engloba as práticas sociais que fazem parte da vida cotidiana e, ao mesmo 
tempo, os suportes e testemunhos materiais dessas práticas, quais sejam: o 
meio físico, o meio biológico e o meio cultural. (processo 09/94, folha 52) 

Partindo desse conceito, o Centro de Referência teria o objetivo de identificar e difundir 

o patrimônio ambiental local, assim como as informações e conhecimentos técnicos que 

possam contribuir para a preservação, valorização e o desenvolvimento dos bens 

culturais e naturais que fazem parte, especificamente, das APAs de Sousas e Joaquim 

Egídio. 

Além de integrar as ações de preservação do patrimônio natural e cultural, os 

documentos que integram o processo de tombamento do Ramal Férreo Campineiro 

demonstram a interrelação entre as ações de preservação e o planejamento urbano. 

Ao longo do processo há uma série de documentos que mostram o diálogo entre o 

CONDEPACC e a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano com relação 
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à reestruturação do sistema viário da região e à criação de um parque linear. As 

decisões sobre o traçado são tomadas em conjunto, levando em conta as questões 

apontadas pelos dois órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Quer saber  

   mais? 

Figura 15. Proposta de 
reestruturação urbana 
elaborada pela 
SEPLAMA. 
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