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Lá vai o trem com o menino 

Lá vai a vida a rodar 

Lá vai ciranda e destino 

Cidade e noite a girar 

Lá vai o trem sem destino 

Pro dia novo encontrar 

Correndo vai pela terra 

Vai pela serra 

  Vai pelo mar 

Cantando pela serra do luar 

Correndo entre as estrelas a voar 

No ar no ar no ar no ar no ar 

Lá vai o trem com o menino 

Lá vai a vida a rodar 

Lá vai ciranda e destino 

Cidade e noite a girar 

Lá vai o trem sem destino 

Pro dia novo encontrar 

Correndo vai pela terra 

Vai pela serra 

Vai pelo mar 

Cantando pela serra do luar 

Correndo entre as estrelas a voar 

No ar no ar no ar 

(Fragmento de “Poemas sujos” de Ferreira Gullar para a versão Tocata, presente na Bachianas 
Brasileiras nº2, de Heitor Villa-Lobos) 
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RESUMO 

A pesquisa propõe-se a estudar a implantação da antiga Cia. Paulista de Estradas 

de Ferro e a importância da linha na formação e configuração das cidades médias e 

pequenas paulistas, especificamente as cidades de Vinhedo, Valinhos e Louveira, 

do trecho da linha entre Campinas e Jundiaí. A partir da análise dos patrimônios 

ferroviários remanescentes ao longo da linha e sua relação com dos tecidos urbanos 

formados, pretende-se refletir sobre critérios de seleção e preservação dos bens. 

Para entender as dinâmicas e os fenômenos que atuam no território estudado, 

desenvolvem-se dois grupos de análise territorial que abrangem os três municípios: 

o primeiro grupo apresenta as expansões físicas urbanas em manchas, datadas por 

períodos de 20 em 20 anos; o segundo apresenta os usos do solo do entorno da 

ferrovia da Cia. Paulista. As análises têm o intuito de entrecruzar as mudanças 

ocorridas no território e o legado ferroviário remanescente neste conjunto de 

cidades, onde a ferrovia e suas estações formavam o conjunto responsável pela 

primeira urbanização destes núcleos. Como resultado desse processo obtém-se a 

conformação de uma paisagem característica, conformada pelo eixo ferroviário.  

Para a recognição destes remanescentes, a análise de novos conceitos de proteção, 

como a paisagem cultural e o itinerário cultural, ambos chancelados pela UNESCO, 

possibilitou constatar o quanto as políticas de preservação, conservação e promoção 

do patrimônio cultural nas esferas municipais ainda são frágeis e despreparadas 

para enfrentar a preservação de conjuntos mais complexos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Ferroviário; Gestão Municipal; Práticas de 

preservação; Paisagem cultural; Itinerário Cultural. 
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ABSTRACT 

The research proposes to study the implantation of the Paulista Railway Company 

and the importance of the line in the formation and configuration of medium and 

small cities of São Paulo, specifically the cities of Vinhedo, Valinhos and Louveira, 

along the line between Campinas and Jundiaí. From the analysis of the remaining 

railway assets along the line and its relation with the formed urban tissues, it is 

intended to reflect on the selection and preservation criteria of the cultural heritage. 

To understand the dynamics that operate in the studied territory, two groups of 

territorial analysis are developed that cover the three municipalities: the first group 

presents the urban physical expansions in spots, dated for periods of 20 in 20 years; 

The second presents the land uses of the Cia. Paulista railway. The analyzes are 

intended to interweave changes in the territory and the remaining rail heritage in this 

set of cities, where the railway and its stations formed the whole responsible for the 

first urbanization of these cities. As a result of this process is obtained the 

conformation of a characteristic landscape, conformed by the railway axis. For the 

recognition of these remnants, the analysis of new concepts of protection, such as 

the cultural landscape and the cultural itinerary, both published by UNESCO, made it 

possible to note how the preservation, conservation and promotion policies of cultural 

heritage in the municipal spheres are still fragile and Unprepared to face the 

preservation of more complex sets. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Rail Patrimony; Municipal Management; Preservation practices; 

Cultural landscape; Cultural itinerary. 
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INTRODUÇÃO 
A ocupação do Estado de São Paulo se deu majoritariamente após a implantação da 

ferrovia, que venceu a barreira secular entre o litoral e o planalto, facilitando tanto a 

comunicação quanto o acesso ao interior do Estado. Sendo assim, a linha férrea 

pode ser entendida como o agente causador da gênese de diversas cidades 

paulistas que hoje conformam a paisagem do Estado. A partir da implantação de 

uma pequena estação de trem em determinado território, esta acaba demandando 

certa infraestrutura urbana, como pousadas, restaurantes, comércios, serviços – 

delimitando um núcleo urbano inicial, que posteriormente acabaram se tornando 

municípios, e hoje podem ser considerados de pequeno ou médio porte. Estas 

cidades despontaram urbanas, apesar de seus territórios serem na área rural e 

ainda terem atividades rurais muito fortes - e também pertencerem a Regiões 

Metropolitanas com grande infraestrutura e conexões. Este é o caso das cidades 

estudadas no recorte: Valinhos, Vinhedo e Louveira.  

Para ser considerada uma cidade de pequeno ou médio porte, segundo Sposito 

(2006) é adotada a análise da densidade demográfica, sendo para a categoria de 

pequeno porte até 50 mil habitantes e para médio porte, de 50 mil até 500 mil. No 

entanto, conforme defende Henrique (2010) as cidades médias e pequenas não 

devem ser analisadas somente por sua densidade, mas também pelo sua morfologia 

urbana, funções e usos exercidos nas regiões em que estão inseridas. Sendo assim, 

analisando a dinâmica territorial que Valinhos, Vinhedo e Louveira estão inseridas, 

pode-se entender que suas dinâmicas urbanas acabam se desenvolvendo para 

oferecer infraestrutura para as cidades de grande porte envoltórias, como Campinas, 

Jundiaí e São Paulo. Podemos citar como exemplos a industrialização a partir da 

metade do século XX – que possibilitou expansão urbana, as grandes vias de 

conexão entre capital/interior, ampliando o eixo de expansão urbana das cidades 

(algumas até conurbadas) e de localização de grandes indústrias pelo fácil acesso, o 

grande número de loteamentos e condomínios fechados de alto padrão que estas 

três cidades vem recebendo - facilitando assim as migrações pendulares. Ou seja, 

elas são o aporte para a globalização que ocorre mais ferrenhamente nas cidades 

de grande porte e de maior influência econômica, sendo diretamente afetadas. Com 

isso, seu tecido urbano sofre modificações para se tornar “cidade globalizada” e 

acaba perdendo sua “cidade tradicional” (MAIA, 2009).  
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O patrimônio industrial nestas três cidades estudadas é de grande relevância 

histórica e social para conformação não só de seus núcleos urbanos iniciais, como 

também da Região Metropolitana de Campinas e da Microrregião de Jundiaí. O 

aparato administrativo nem sempre se encontra preparado para lidar com a 

preservação e conservação de seus bens patrimoniais pontuais, e isso se acentua 

quando se trata da ferrovia – que pode ser entendido como um conjunto patrimonial.  

Os Conjuntos Ferroviários nesses municípios são os fundadores do núcleo urbano 

inicial, são a gênese do assentamento urbano. Este caso não é isolado: a ocupação 

do Estado de São Paulo no século XIX, e início do século XX, se deu devido à 

implantação de ferrovias, chegando a uma malha densa e extensa aos fins dos anos 

1950 -  quando começou a atividade ferroviária para passageiros entra em declínio. 

A partir da década de 1950, as ferrovias no Brasil foram estatizadas, criando a 

RFFSA; e em 1971, é criada a FEPASA, que capitaneava as ferrovias em território 

paulista. Na década de 1990, com a Nova República e devido às políticas 

neoliberais, as ferrovias foram concessionadas às empresas particulares de 

transporte de carga, como a ALL.  

Em 2007, o patrimônio ferroviário foi legalmente passado para a União e o órgão 

encarregado de geri-lo foi o IPHAN1: 

A Lei 11.483, de 31 de maio de 2007, atribuiu ao Iphan a responsabilidade de receber e 
administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da 
extinta Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA), bem como zelar pela sua guarda e 
manutenção. Desde então o Instituto avalia, dentre todo o espólio oriundo da extinta RFFSA, 
quais são os bens detentores de valor histórico, artístico e cultural. 
 

Para gestão dessa nova demanda dentro do Instituto, foi criado através da Portaria 

Iphan nº 407/2010, a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário – que consta com 639 

bens inscritos até 15 de Dezembro de 2015. 

O CONDEPHAAT também se articulou em favor do patrimônio ferroviário, tombando 

36 Conjuntos Ferroviários 29 cidades paulista até 2014. Destes 36 bens tombados, 

18 foram homologados entre 2011 e 2014. O Grupo de Estudos de Inventário e 

Reconhecimento do Patrimônio foi responsável pela demanda de tombamentos 

nesta década, utilizando de critérios como conjuntos completos, relevância histórica, 

                                                      
1 BRASIL. Presidência da República - Casa Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11483.htm>. Acessado em Mai/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11483.htm
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entroncamentos e integridade física (MORAES, 2016). Os complexos ferroviários de 

Valinhos, Vinhedo e Louveira se encontram nessa circunstância.  

Entendendo as questões que o território nos coloca em função da preservação 

destes bens patrimoniais, a pesquisa visou estudar a implantação da antiga Cia. 

Paulista de Estradas de Ferro e a importância da linha na formação e configuração 

das cidades médias e pequenas paulistas, especificamente as cidades de Vinhedo, 

Valinhos e Louveira, do trecho da linha entre Campinas e Jundiaí. A partir da análise 

dos patrimônios ferroviários tombados e dos remanescentes ao longo da linha e sua 

relação com dos tecidos urbanos formados, refletimos sobre critérios de seleção e 

preservação destes referenciais culturais, e as possíveis alternativas que poderiam 

compreender a preservação integral do conjunto ferroviário estudado. Assim, 4 

capítulos conformam esta dissertação a fim de compreender o objeto estudado, suas 

implicações e trazer alternativas aos métodos de salvaguarda utilizados.  

O capítulo 1 trata-se da conceituação do patrimônio industrial ferroviário com as 

bibliografias principais de Choay (2006), Kuhl (2001; 2009), Meneguello (2011; 2014) 

e o TICCIH, pela Carta de Nizhny Tagil (2003). Estas juntamente com a análise dos 

órgãos brasileiros de salvaguarda patrimonial, como o IPHAN, em âmbito federal 

auxiliado pela fala de Prochnow (2014); e o CONDEPHAAT, pela fala de Moraes 

(2016), na esfera estadual. Também foram utilizadas as cartas patrimoniais do 

ICOMOS e da UNESCO, como as cartas de Veneza (1964), Burra (1980), 

Washington (1986), Convenção para a Proteção do Patrimônio, Mundial, Cultural e 

Natural (1972), Recomendação R(95) 9 (IPHAN, 2004), Declaração de Xi’an (2005), 

a Carta de Itinerários Culturais (2008).  

O capítulo 2 refere-se ao Patrimônio Ferroviário Paulista, em que se disserta sobre a 

implantação da ferrovia do Estado de São Paulo e seu declínio. Utilizamos como 

base para elaboração deste capítulo as bibliografias de Matos (1990), Reis (2014), 

Kuhl (1998), Paula (2000; 2006), Oliveira (2011), consultas em periódicos históricos, 

como a Gazeta de Campinas, e sites, como o Ministério dos Transportes e Museu da 

Companhia Paulista.  

O capítulo 3 disserta sobre a conformação atual da Região Metropolitana de 

Campinas e da Microrregião de Jundiaí, seguidos da análise histórica de 

conformação territorial de Louveira, Vinhedo e Valinhos e suas transformações 
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urbanas. O capítulo se encerra narrando o histórico das três cidades estudadas e 

suas inserções no Circuito das Frutas. Para desenvolvimento deste capítulo 

utilizamos as bibliografias de Villaça (2001), Reis (2006), Cano & Brandão (2002), 

Paula (2000), Guttmann (2011), Souza (2009), Gonçalves Júnior (2014), Harder 

(2007), Pires (2000), Spadaccia (1985), Viveiros (2005) e Pires (2004); dados dos 

sites do IBGE, da Emplasa e da Agemcamp, das Prefeituras Municipais de Louveira, 

Vinhedo e Valinhos; dos relatórios de tombamento (CONDEPHAAT – SÃO PAULO 

2012; 2013); decretos e leis do Estado de São Paulo e fontes iconográficas do 

Arquivo do Estado de São Paulo e do IAC.   

O Capítulo 4 trata sobre as gestões municipais e suas ações nos patrimônios 

ferroviários tombados, pelo CONDEPHAAT, datados dos últimos planos diretores. 

Este capítulo também contém o levantamento de uso e ocupação do solo do entorno 

da linha férrea, sua análise territorial e a paisagem conformada. Encerramos com 

uma reflexão sobre as possíveis condutas para as gestões locais, que poderiam 

enquadrar o conjunto instaurado pela continuidade da Cia. Paulista, como paisagem 

e itinerários culturais, a partir de suas metodologias de implantação para 

salvaguarda deste conjunto patrimonial. As bibliografias utilizadas foram os autores 

Poulot (2009), Mongin (2009), Schicchi (2015), Castriota (2009), Sabaté (2010), 

Pistorello (2013), Schiavon (2016); as cartas patrimoniais de Burra (1980) e de 

Washigton (1986); processos de tombamento do CONDEPHAAT; levantamentos e 

estudos de campo; os planos diretores de Louveira, Vinhedo e Valinhos; a imprensa 

local; os sites do IBGE e das Prefeituras de Louveira, Vinhedo e Valinhos.  

Os resultados parciais da presente pesquisa foram apresentados em dois eventos, 

resultando num artigo publicado nos anais do 3º Fórum Internacional de Patrimônio 

Arquitetônico, FIPA, (Artigo em Anexo). A pesquisa também foi apresentada no 

evento Jornadas do Patrimônio Ferroviário, que aconteceu na UNICAMP, em 

Outubro de 2015 e no 3º FIPA, em Maio de 2016. 

 

METODOLOGIA - DEFINIÇÕES DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

A fim de entender as dinâmicas e os fenômenos que atuam no território estudado, 

desenvolvemos dois grupos de análise territorial que abrangem os três municípios: o 
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primeiro grupo apresenta as expansões físicas urbanas em manchas, datadas por 

períodos de 20 em 20 anos; o segundo apresenta os usos do solo do entorno da 

ferrovia da Cia. Paulista. As duas análises têm o intuito de analisar as mudanças 

ocorridas no território, suas correlações através das décadas e o legado ferroviário 

para este conjunto de cidades, onde a ferrovia e suas estações formam o conjunto 

responsável pela primeira urbanização destes núcleos.  

Para confecção dos mapas de expansões físicas urbanas, a metodologia utilizada 

parte da análise das plantas dos respectivos municípios em diferentes décadas, 

fotografias aéreas, fotografias dos aglomerados urbanos e levantamentos de campo. 

Foram realizadas também análises morfológica e tipológica do tecido urbano e da 

arquitetura local, além da sobreposição de dados e interpretações dos textos de 

memorialistas das cidades. Estes, juntamente com o levantamento de campo da 

ferrovia e seu entorno imediato, auxiliaram no desenvolvimento dos mapas de uso 

de solo e remanescentes da linha férrea, desenvolvidos previamente por meio de 

ferramentas do Google Earth Pro, através de polígonos sobrepostos em imagem 

aérea de satélite. A junção, sobreposição e representação de dados foram feitas por 

software de georreferenciamento e análise espacial em GIS (GeographyInformation 

System), o QGIS (Quantum GIS), com o sistema de coordenadas SIRGAS 2000 / 

UTM zone 23 S. Para analisar o uso do solo, elaboramos fichas de amostragem de 

uso e ocupação do solo, em que cada uma corresponde a 1,5km da extensão da 

linha férrea. Os usos foram categorizados em habitação, comércio e serviço, 

indústria, institucional e “remanescentes significativos” para os bens encontrados ao 

longo da ferrovia que não correspondem às classificações anteriores ou se 

encontram dispersos do tecido urbano. Cada ficha possui duas partes, onde a 

primeira apresenta o perfil da área analisada: apresentação do mapa com 

delimitação da área; tabela que identifica as manchas pontuadas, nomenclatura, 

tipologia e data de implantação; uma pequena descrição da área e suas dinâmicas. 

A segunda parte contém o registro fotográfico realizado em levantamento de campo, 

ilustrando as informações da primeira. 

Para confecção dos Mapas de Expansão Física 1 e 2, foram utilizados os mapas da 

“Folha de Campinas” e “Folha de Jundiaí” de 1900 (Anexo 1 e 2) e de 1925 (Anexos 

3 e 4). E também trechos da bibliografia dos memorialistas de Valinhos (PIRES, 
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2000; SPADACCIA, 1985), Vinhedo (VIVEIROS, 2005) e Louveira (SONA, 

MONTERREY, 2014; LOUVEIRA, 2009) 

Os Mapas de Expansão Física 3 se utilizam dos primeiros mapas cadastrais dos 

distritos de Valinhos em 1939, e Vinhedo em 1937 (Anexos 5 e 6), do mapa de 

Expansão Física de Valinhos (Anexo 7) e, de registros iconográficos de Louveira das 

décadas de 1930 e 1940 (Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16). O Mapa de 

Expansão Física 4 se utiliza das fotos aéreas realizadas em 1962 pelo IAC (Instituto 

Agronômico de Campinas) (Anexo 8) e do primeiro mapa de Louveira, datado de 

1965 (Anexo 9).  

As décadas de 1970 e 1980 do Mapa de Expansão Física 5 são representadas a 

partir de mapas do IBGE (Anexos 10 e 11), da Prefeitura de Valinhos (Anexos 7 e 

12) e Louveira (Anexo 13), da Secretaria de Economia e Planejamento do Governo 

do Estado de São Paulo (Anexos 19, 20, 21, 22 e 23) e do crescimento de 

condomínios e loteamentos de Vinhedo (Mapa 16). 

As décadas de 1990, 2000 e 2010 presentes nos Mapas de Expansão Física 6 e 7, 

são os mapas dos planos diretores de Valinhos (Plano Diretor II, 1996; Plano Diretor 

III, 2004) (Anexos 24 e 25), Vinhedo (Plano Diretor de 2007) (Anexo 26) e Louveira 

(Planos Diretores de 2006 e 2013) (Anexo 27 e 28). Também foram utilizadas 

sobreposições de imagens por satélite do Google Earth Pro de 2005 e 2011.  

Para a elaboração da segunda forma de análise, as fichas de análise de uso e 

ocupação do solo, baseou-se na metodologia apresentada para o Programa 

Arqueológico do Rodoanel Metropolitano de São Paulo (ROBRAHN-GONZALEZ, 

2006), que analisou os sítios arqueológicos envoltórios em até 1km da faixa de 

rolagem do Rodoanel.  

No último século, a paisagem foi amplamente modificada pela intervenção humana, 

deixando apenas alguns vestígios – e que hoje resultam em áreas de abandono e de 

segregação, que segundo Robrahn-Gonzalez (2006): “gerando um aumento 

exponencial na possibilidade de impacto e destruição dos vestígios” industriais. O 

entorno da ferrovia apresenta ocupação desde o fim do século XIX e inicio do século 

XX, com vilas operárias, o núcleo inicial, olarias, cerâmicas e indústrias até a recente 

ocupação de condomínios fechados. A paisagem conformada intensifica a urgência 
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da identificação destes referenciais culturais históricos que ainda permanecem no 

território, a fim de protegê-los contra possíveis ameaças que já vem surgindo na 

área da ferrovia, como a intensa implantação de condomínios fechados e a 

diminuição de áreas de preservação e de plantio originais – além de expor os 

patrimônios tombados e os referenciais culturais.  

Sendo assim, para o levantamento foi estabelecida uma margem de 150m de cada 

lado da ferrovia, onde há somente uma exceção em que o limite é estendido para 

600m, que é o caso da Faz. Cachoeira, em Vinhedo2. Os levantamentos de campo 

foram alocados em mapas e fragmentados a cada 1.5km, numa escala de 1:10.000. 

As informações como nome, uso, tipologia e data de implantação3, análise de 

conformação e paisagística, além de levantamento fotográfico consta nas fichas de 

amostragem. Como resultado, elencamos bens tombados, referenciais culturais e 

paisagens conformadas como sistemas de análise de implantação dos conceitos de 

paisagem e itinerário cultural, que estão refletidos no Mapa de Unidades Territoriais 

de Preservação (Mapa 27), que conjuntamente com a observação em mapas 

históricos, também conformam o traçado histórico da estrada da Boiada.  

  

                                                      
2 A extensão do perímetro de análise se dá devido à importância da Fazenda Cachoeira para 
conformação do município de Vinhedo e para a implantação da Estação Ferroviária.  
3 Baseada na bibliografia dos memorialistas locais e nos Mapas de Expansão Física. 
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[...] o culto que se rende ao patrimônio histórico deve merecer de nós mais do que simples 

aprovação. Ele requer um questionamento, porque se constitui num elemento revelador, 

negligenciado mas brilhante, de uma condição de sociedade e das questões que ela encerra. 

(CHOAY, 2006) 
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CAPÍTULO I:  
PATRIMÔNIO INDUSTRIAL FERROVIÁRIO 
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A priori, somente os monumentos e as artes clássicas eram considerados dignos de 

serem conservados. Estes eram os monumentos históricos considerados 

patrimônios a serem resguardados para manutenção da memória e da tradição das 

sociedades. Eram escolhidos e convocados para relembrar a glória do passado 

edificado no tempo presente, de lembrar a sociedade do respeito ao passado, a 

dádiva do presente e a esperança do futuro. Pegar o cidadão pela memória viva, 

resplandecer seu orgulho e atiçar a esperança é a função do monumento histórico 

edificado. No entanto, este significado antropológico (CHOAY, 2006) de monumento 

se dá nos primórdios da conceituação patrimonial, onde somente havia as 

construções e as artes da era clássica, da era medieval e alguns castelos. Àquele 

tempo pré-industrial, somente aquelas obras eram dignas de preservação.  

A revolução industrial foi o fator responsável por quebrar este paradigma: a inversão 

da lógica de produção foi o divisor de águas entre o que era considerado antigo, 

arcaico e rural da modernidade que despontava. A produção ao mesmo tempo em 

que inovava e construía a nova cidade europeia, degradava o ambiente e suas 

paisagens. Assim, o monumento inflexível, isolado e catalisador de memórias 

perdeu espaço para a valoração da sensibilidade, ampliando o conceito de 

patrimônio e sendo aplicável, pela primeira vez, em nível mundial (CHOAY, 2006). 

Ou seja, não era necessário ter um passado fabricado de glórias para se valorizar. 

Assim, a conceituação original de monumento começou a se tornar obsoleta. 

Com novos olhares, cada país encarou a quebra dos paradigmas trazidos pela 

Revolução Industrial a seu modo - enquanto a França se apegava às suas raízes 

dando-lhes conotação museológica, a Inglaterra via seu patrimônio como formas 

cotidianas de edificar, de estar e viver na cidade. Estas duas concepções têm 

grandes diferenças em como os conceitos patrimoniais se desenvolvem através das 

décadas seguintes. Tendo a conservação do patrimônio histórico como um reflexo 

da mentalidade das sociedades (CHOAY, 2006), a forma de ver o patrimônio vai se 

aperfeiçoando conforme passam os anos. É em 1960 que há a ruptura do que se 

acreditava pertencer ao campo patrimonial. Choay (2006 : 12) afirma que  

(...) a partir da década de 1960, os monumentos históricos já não representam senão parte de 
uma herança que não para de crescer com a inclusão de novos tipos de bens e com 
alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no interior das quais esses bens 
se inscrevem.   
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As cartas patrimoniais de Veneza (1964) e a Convenção para a Proteção do 

Patrimônio, Mundial, Cultural e Natural, redigida pela UNESCO em 1972, 

representam a concretização desta transição de novos conceitos de aplicabilidade 

do patrimônio histórico.  

O conceito patrimonial de arqueologia industrial surge neste momento de ruptura 

entre os antigos conceitos de monumento e a ampliação do reconhecimento da 

herança cultural. A expressão “arqueologia industrial” nasceu na década de 1950, na 

Inglaterra (KUHL, 2009), após se intensificar o debate sobre a preservação do 

passado industrial, tendo em consideração as transformações que acarretaram a 

mudança da lógica de viver, trabalhar, habitar e se relacionar da humanidade. 

Segundo a Carta de Nizhny Tagil, redigida em 2003 pelo TICCIH (The International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), “os vestígios materiais 

destas profundas mudanças apresentam um valor humano universal e a importância 

do seu estudo e da sua conservação deve ser reconhecida.” Com a demolição de 

importantes exemplares da industrialização inglesa na década 1960, o movimento 

para preservação dos vestígios industriais atingira a população e intensificara os 

debates sobre a definição do que seria digno de ser preservado, conservado e 

reconhecido.  

O nascimento da terminologia “arqueologia industrial” reflete quão profundo foi o 

processo de industrialização, que atingiu níveis arqueológicos de investigação 

precedentes à datação acadêmica da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. 

Como observa Angus Buchanan:  

(...) Para os fins dessa definição, um ‘monumento industrial’ é qualquer relíquia de uma fase 
obsoleta de uma indústria ou sistema de transporte, abarcando desde uma pedreira de sílex 
neolítica até uma aeronave ou computador que se tornaram obsoletos há pouco. 
(BUCHANAN, 1972 :20-21 apud KUHL, 2009, p. 39).  

E ainda, como afirma a Carta de Nizhny Tagil (2004): 

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais 
e imateriais, os documentos, os artefatos, a estratigrafia e as estruturas, as implantações 
humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou por processos industriais. A 
arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a 
compreensão do passado e do presente industrial. 

O reconhecimento da arqueologia industrial como disciplina (POZZER, 2007) é 

facilmente confundido com o conceito de patrimônio industrial. A proximidade entre 
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elas, no entanto, diverge na significação. Assim define a Carta de Nizhny Tagil 

(2003) o conceito de patrimônio industrial: 

O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor 
histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e 
maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e 
armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e 
todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram 
atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de 
educação. 

O patrimônio industrial se mostra o oposto do que era considerado digno de 

preservação até então: é o contraponto ao monumento histórico. A valoração das 

heranças da Revolução Industrial é o reconhecimento das obras de homens e 

mulheres comuns, que até o momento não havia sido valorizadas. Isto é, a memória 

de cidadãos sendo identificada como merecedora de estudo, investigação e 

proteção, respeitando e enaltecendo a identidade dos antepassados que ajudaram a 

construir o legado industrial e a sociedade moderna. Assim, Meneguello4 (2013) 

chama-o de “memória dos espaços de produção” ou “memória do trabalho” devido à 

terminologia “patrimônio industrial” ser muito confundida com “arqueologia industrial” 

e pela palavra “patrimônio” estar se degradando devido aos diversos significados 

que hoje ela representa. 

Entendendo o patrimônio industrial como o espaço da memória coletiva, é possível 

pensá-lo como um conjunto industrial, já que as implantações de indústrias e 

ferrovias andam lado a lado quando o olhar é para a preservação de seus legados. 

Muitas cidades nasceram dessa combinação, apesar de a implantação ferroviária no 

Estado de São Paulo estar vinculada ao escoamento de produção agrícola, mais 

precisamente a cafeeira. No entanto, foi a implantação da ferrovia que impulsionou a 

industrialização do Estado de São Paulo. Kuhl (2009) aponta que: 

essa articulação (indústria e ferrovia)5 marcará por longo período a implantação e 
crescimento de indústrias e a transformação de numerosas cidades, existindo vários 
exemplos no próprio Estado de São Paulo em que a relação fábricas, habitação operária e 
ferrovia estrutura várias zonas. (...) Por isso, os escritos sobre o tema são em geral 
estruturados de forma a tratar indústrias e meios de transporte conjuntamente, analisando-os, 
porém, por tipologias. O interesse pela preservação do patrimônio industrial volta-se, desde 
seus inícios, ademais, no que se refere à arquitetura, ao conjunto de bens que se articulam 

                                                      
4Cristina Meneguello, em entrevista para a Revista Contexto. Disponível em: 
http://www2.uern.br/index.php/contexto/article/viewFile/1041/569... Acessado em: Nov/2016. 
 
5 Nota da autora. 

http://www2.uern.br/index.php/contexto/article/viewFile/1041/569...
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ao processo de industrialização como um todo, procurando conhecer e tutelar as 
especificidades de cada um deles. (KUHL, 2009 : 40) 

A interdisciplinaridade do tema traz à tona a necessidade dos debates e de como 

preservar tamanho legado. Alguns órgãos internacionais foram criados para 

elucidação da questão e para tratar a multiplicidade de disciplinas e temas que a 

arqueologia industrial propõe. Dentre eles está o The Internacional Committee for 

the Conservation of The Industrial Heritage (TICCIH), criado em 1978, o International 

Council on Monuments and Sites (ICOMOS) e a UNESCO, que criou uma equipe 

para reconhecer o legado industrial como parte da lista do Patrimônio Mundial. Estes 

órgãos, muitas vezes, acabam atuando em conjunto em favor da identificação, 

preservação e conservação do passado industrial. 

Apesar das quatro décadas de discussão sobre o reconhecimento e preservação do 

patrimônio industrial, somente em 2003 foi lançada uma carta patrimonial que trata 

somente da arqueologia e do patrimônio industrial: a Carta de Nizhny Tagil6, já 

citada anteriormente, para demonstrar as diferenças conceituais entre arqueologia e 

patrimônio industrial. A carta é dividida entre 7 temas para o reconhecimento, 

preservação e conservação industrial, sendo 1) Definição de patrimônio industrial; 2) 

Valores do Patrimônio Industrial; 3) A importância da identificação, do inventário e da 

investigação; 4) Proteção Legal; 5) Manutenção e conservação; 6) Educação e 

formação; 7) Apresentação e interpretação.  

Um ponto importante na preservação do patrimônio industrial é constantemente 

apontado: a inventariação dos bens industriais, e para alguns autores, o 

tombamento de fato. A revisão constante da metodologia é essencial para a 

abrangência e a interdisciplinaridade que a disciplina da arqueologia industrial incita. 

Através de inventários pode-se considerar o que é remanescente industrial e assim 

conseguir uma preservação efetiva de seu patrimônio e legado. 

Ainda que os esforços em definir e delimitar o campo de estudo que envolve a 

arqueologia industrial sejam constantemente revisados, sua aplicação ainda 

encontra resistência. Bergeron (2001 apud Kuhl, 2001 : 50) afirma que “A 

consolidação do futuro do patrimônio industrial depende de um equilíbrio de forças 

políticas, econômicas, socioculturais, administrativas que é particularmente difícil de 
                                                      
6As bases para a elaboração desta carta foram as cartas patrimoniais de Veneza (1964) e Burra 
(1980) (KUHL, 2009). 
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atingir e manter” dada a natureza ampla dos tipos de bens envolvidos e das 

instâncias distintas de gestão de cada um (arquiteturas, maquinário, documentos, 

infraestruturas urbanas, propriedades em níveis estadual, federal, apropriações e 

usos consolidados ao longo do tempo envolvendo várias gerações de proprietários, 

etc.). Também há certo desconhecimento por parte dos arquitetos, que porventura 

intervêm no patrimônio edificado, que nem sempre estão habituados às noções 

contemporâneas do restauro e dos usos dados aos exemplares arquitetônicos 

patrimoniais. Além das dificuldades conceituais e de aplicabilidade técnica, o 

patrimônio industrial sofre com a “constante ameaça pela sua obsolescência 

funcional, pelo crescimento das cidades e pressão especulativa” (KUHL, 2009). Isto 

é, ele é ameaçado pela sua gênese: a substituição constante de tecnologias em 

favor do deslocamento de produção e do giro de capital. O resultado disso são 

estruturas que acabam por ficar sem função e, sem as políticas de preservação 

necessárias, se degradam com o tempo. Sua obsolescência não acarreta somente a 

deterioração do edifício construído, mas também o desaparecimento gradual das 

memórias de produção, trabalho e de convivência dos operários da indústria e das 

correlações e dinâmicas urbanas que aquele complexo industrial trazia para as 

cidades.  

As ações para preservação e identificação da arqueologia industrial tomaram forma 

na segunda metade do século XX, tendo seu pontapé inicial na Inglaterra, após a 

destruição de vários exemplares industriais. A grande participação popular e dos 

estudiosos do assunto demonstra a preocupação dos ingleses com seu patrimônio 

histórico do cotidiano, como já citado anteriormente. Os vários esforços para 

preservar o patrimônio industrial fizeram com que a atual companhia ferroviária, a 

British Rail, dona da maioria das linhas férreas da Inglaterra, se preocupasse com 

seus complexos ferroviários, suas finalidades e usos. No entanto, isso não significa 

que a Inglaterra tenha todos os seus patrimônios industriais preservados. Uma 

pesquisa do Historic England7 demonstra que 86% da população se importa com a 

preservação industrial. Os entrevistados apontam três razões para que o patrimônio 

industrial seja preservado, sendo a primeira razão por motivos educacionais; a 

segunda por relembrar o passado responsável pela Inglaterra de hoje; e a terceira 
                                                      
7 O Historic England é o órgão responsável pelo patrimônio histórico da Inglaterra. Esta pesquisa esta 
disponível no site: https://historicengland.org.uk/advice/heritage-at-risk/industrial-heritage/how-are-we-
classifying-industrial/peoples-views/  . Acessado em Nov/2016. 

https://historicengland.org.uk/advice/heritage-at-risk/industrial-heritage/how-are-we-classifying-industrial/peoples-views/
https://historicengland.org.uk/advice/heritage-at-risk/industrial-heritage/how-are-we-classifying-industrial/peoples-views/
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razão por prover ligação direta com os antepassados. Os desafios apresentados na 

entrevista mostram que ao perguntar à população sobre o conhecimento de algum 

remanescente industrial, somente 25% concordam que "o patrimônio industrial que 

lhe interessa já são bem protegidos e lembrados", em comparação com 66% para 

edifícios históricos e vestígios arqueológicos gerais que se encontram hoje na 

Inglaterra. Outro desafio, talvez o maior deles, é que a população jovem está menos 

interessada na proteção do patrimônio industrial do que os que têm acima de 55 

anos de idade. A Historic England8 atua ainda na divulgação do patrimônio industrial, 

disponibilizando dados e inventários acessíveis aos interessados em conhecer 

melhor o patrimônio industrial de sua região e do país. É possível um cidadão 

comum se voluntariar para ajudar a cuidar do patrimônio industrial, se filiando a uma 

das quatros instituições que atuam na identificação, preservação, conservação e 

restauro dos patrimônios industriais na Inglaterra.  

O patrimônio histórico, antes de tudo, é um exercício de cidadania, alguns desses 

aspectos interessam diretamente para a discussão desse trabalho. Em especial, é 

importante verificar que o conhecimento sobre a importância desse legado em 

cidades no Brasil, e podemos dizer até mesmo na América Latina – se levamos em 

conta as características históricas de transformação das cidades, em especial 

durante o século XX - nem sempre é viável, dada a velocidade com que os territórios 

sofrem transformação.  

 

1.1.O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL NO BRASIL 

As ações patrimonialistas no Brasil já vinham sendo discutidas algumas décadas 

antes da fundação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

em 1937. A discussão vinha tomando corpo oficialmente desde a Semana Moderna 

de 1922, onde o questionamento de nossa real identidade tomou lugar entre as 

conversas da elite artística e cultural da época. Intelectuais influenciados pelas 

vanguardas europeias de arte e de preservação de monumentos se reuniram, com o 

incentivo do Governo Federal e do Ministério da Educação e Saúde Pública liderado 

por Gustavo Capanema, fundaram o SPHAN. A primeira gestão contou com artistas, 

arquitetos e escritores renomados, como Lúcio Costa, Mário de Andrade, Rodrigo de 
                                                      
8Site do Historic England. Disponível em: <https://historicengland.org.uk/ >. Acessado em Nov/2016. 

https://historicengland.org.uk/
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Mello Franco de Andrade, Luís Saia, Gilberto Freire, dentre outros. A fim de definir e 

preservar o que era originalmente brasileiro, os modernistas somente reconheciam 

as obras de caráter colonial, barroco, religioso e urbano dos primeiros séculos de 

colônia. As áreas com maior contemplação foram os estados de Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, onde se concentravam maior número de bens 

culturais reconhecidos à época. Assim foram tombadas cidades como Ouro Preto, 

Mariana, Tiradentes e Diamantina, em Minas Gerais, como representantes da 

identidade brasileira. No entanto, o tratamento dado aos conjuntos arquitetônicos 

flertava com a estética como prioridade, deixando a autenticidade em segundo 

plano. Muitos “restauros estilísticos” (CHOAY, 2006) foram feitos a fim de trazer a 

estética barroca colonial para a época. A persistente busca do que fosse 

originalmente brasileiro, acabou por excluir tudo que fosse “estrangeiro” nesta 

primeira fase do SPHAN (LONDRES, 1996). As arquiteturas da época do Império e 

a primeira fase da República não eram consideradas dignas de preservação por 

serem ecléticas, por exemplo. Meneguello (2014) aponta as consequências que esta 

preservação centrada na arquitetura colonial trouxe ao patrimônio histórico nacional:  

Nessa ideia de patrimônio como expressão do caráter nacional foram diversas as lacunas. 
Não havia lugar para o ecletismo, visto como uma profusão de estilos estrangeiros e também 
como marco de modernização da Primeira República. O barroco colonial, ao contrário, era 
aceito como a primeira manifestação cultural brasileira. Sem essa aura de origem muito foi 
apagado: não apenas o ecletismo como tudo o que se referia à contribuição do imigrante, à 
experiência da urbanização intensa e à nascente indústria e suas marcas no tecido urbano. 
(MENEGUELLO, 2014) 

O órgão perde o prestígio na década de 1960 devido a diversas razões, entre elas 

estão a distância por parte da população nas discussões sobre preservação e bens 

culturais; devido às políticas voltadas para a industrialização e metas de crescimento 

econômico; e pela mudança de conceituação sobre a significação de patrimônio 

histórico no mundo ocidental. Assim, as conceituações começaram a serem revistas, 

assim como a representação do órgão perante a sociedade, que ainda o via como 

elitista e distante.  

O patrimônio industrial teve seu primeiro tombamento federal pelo SPHAN, em 1964. 

Foi tombado o primeiro complexo industrial operante no Brasil: 

(...) conjunto formado pelos remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, 
no município de Iperó (SP). A inscrição deu-se no Livro do Tombo Histórico, apresentando-se 
como justificativa: Remanescente de arqueologia industrial do primeiro complexo funcionante 
para exploração e fabricação do ferro no Brasil. [...] Estas instalações funcionaram até o final 
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da século XIX, produzindo grades, equipamentos agrícolas e armas brancas (KUHL, 2009, p. 
48) 

No entanto, apesar deste tombamento indicar uma atitude vanguardista e uma 

profunda tentativa de revisão das conceituações de patrimônio histórico 

implementadas pelo órgão, as ações para resguardo do patrimônio industrial não 

foram significativas nas décadas seguintes. Em relação ao patrimônio ferroviário, 

somente alguns exemplares foram tombados ainda no século passado, como 

indentifica Prochnow (2014). 

Tabela 1 - Tombamentos de patrimônios ferroviários no século XX 
 

Complexo Ferroviário Cidade/Estado Data Tombamento 

Trecho Ferroviário Mauá-Fragoso 
 

Magé/RJ 

 

1954 

Antiga Estação Ferroviária Lassance/MG 1985 

Complexo Ferroviário de São João Del 
Rei (São João Del Rei e Tirandentes) 

 

São João Del Rei e 

Tiradentes/MG 

 

1989 

Estação da Luz São Paulo/SP 1996 

Fonte: PROCHNOW, 2014. 

O patrimônio ferroviário no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) só ganha força no século XXI, quando os bens da extinta RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal S/A) passam a ser recebidos e administrados pelo órgão de 

preservação federal através de Lei Nº 11.483, de 31 de Maio de 2007 (BRASIL, 

2007). Devido ao grande contingente de patrimônios inventariados (52 mil imóveis e 

15 mil móveis) foi criada a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário, através da 

Portaria Iphan nº 407/2010 (IPHAN, 2010). Segundo o site do IPHAN9: 

O patrimônio ferroviário oriundo da RFFSA engloba bens imóveis e móveis, incluindo desde 
edificações como estações, armazéns, rotundas, terrenos e trechos de linha, até material 
rodante, como locomotivas, vagões, carros de passageiros, maquinário, além de bens móveis 
como mobiliários, relógios, sinos, telégrafos e acervos documentais.(IPHAN, 2016) 

Na lista constam 639 bens inscritos10 em todo o território nacional, que para 

inscrição necessitam de uma avaliação pela equipe técnica, pela Superintendência 

do Estado onde o bem se localiza, pela Comissão de Avaliação do Patrimônio 
                                                      
9 BRASIL, Ministério da Cultura, IPHAN Portaria nº 407/2010. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/127. Acessado em Nov/2016. 
10 Bens inscritos até a data de 15 de Dezembro de 2015. (IPHAN, 2016) 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/127
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Cultural Ferroviário (CAPCF), onde é homologada pelo presidente do IPHAN. A 

gestão dos bens fica a cargo ou do IPHAN ou do DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes), como ressalta o texto do site do IPHAN11: 

Os bens não operacionais são transferidos ao Instituto, enquanto bens operacionais 
continuam sob responsabilidade do DNIT, que atua em parceria com o Iphan visando à 
preservação desses bens. Esse procedimento aplica-se, exclusivamente, aos bens oriundos 
do espólio da extinta RFFSA. Os bens que não pertenciam à Rede, quando de sua extinção, 
não são enquadrados nessa legislação, podendo, entretanto, ser objeto de Tombamento 
(Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, aplicado a bens móveis e imóveis), ou ao 
Registro (Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, aplicado ao Patrimônio Cultural 
Imaterial). (IPHAN, 2016) 

No entanto, o número de patrimônios ferroviários que constam na Lista do 

Patrimônio Cultural Ferroviário é ínfimo quando comparado ao número de bens 

imóveis inventariados pela ferrovia. Prochnow (2014) descreve como os são feitos 

os trâmites para inscrição na Lista a partir de uma entrevista feita com a 

Superintendência do Estado do Rio Grande do Sul: 

[...] a instrução do processo que leva a inscrição na lista depende principalmente da demanda 
de um ente interessado no uso e gestão do imóvel. O requerimento normalmente parte de um 
município que aciona o Iphan ou a SPU. Havendo valoração por parte do Iphan, é feito o 
pedido de inscrição na LPCF e, em caso negativo, o trâmite é realizado entre prefeitura e 
SPU. A regra é que o Iphan/RS age quando é provocado, realizando parecer sobre o bem. 
Conforme afirma, ainda não ocorreu de haver um pedido de preservação sem um projeto de 
uso. (PROCHNOW, 2014) 

Essa resposta também foi obtida através da Superintendência do Estado de Minas 

Gerais, em que o bem não é encaminhado à Lista se não houver projeto de uso e 

gestão, seja pela prefeitura ou por cidadãos. Prochnow (2014 : 41) aponta ainda a 

resposta obtida pela Superintendência do Estado do Ceará, onde “o técnico a 

sociedade não participa das propostas de uso e gestão ou mesmo de pesquisas 

para averiguar a atribuição de valor do bem.” 

Portanto, o bem cultural ferroviário somente entra em avaliação caso tenha um 

projeto de uso e gestão pelo ente interessado, seja ele da esfera governamental 

municipal, um cidadão comum ou um empresário. Isso é prejudicial à preservação 

do legado industrial e às memórias do espaço de produção. Quando a sociedade 

civil não é levada em conta, seu patrimônio ferroviário tende a ser tratado com 

descaso pelo poder público. O IPHAN acaba por não atuar como um órgão de 

preservação e proteção patrimonial e sim como mediador entre os agentes 

                                                      
11 BRASIL. Ministério da Cultura. IPHAN. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/127 . Acessado em Nov/2016. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/127
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interessados. Neste sentido, a diferença entre a Inglaterra e o Brasil é imensa. O 

tratamento dado pelo IPHAN reflete a situação encontrada nas cidades brasileiras, 

onde o patrimônio industrial – principalmente o ferroviário – é, em geral, pouco 

reconhecido.  

As políticas em nível federal acabam por complicar a preservação de bens 

patrimoniais ferroviários, principalmente em cidades de menor porte, que não tem o 

aparato institucional suficientemente consolidado para enfrentar tal questão. Assim, 

elas passam a depender de órgãos exteriores aos municipais (IPHAN, 

CONDEPHAAT, etc...) para instituir políticas de preservação patrimoniais. É o caso 

encontrado nas cidades estudadas no recorte. Valinhos, Vinhedo e Louveira não 

possuem conselhos municipais de preservação, e seus complexos ferroviários não 

possuem tombamento em esfera municipal, exceto Louveira, que tomba o Complexo 

Ferroviário em 2000 (CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2012). No entanto, em 2012 e 

2013, os complexos ferroviários destas três cidades são tombados em esfera 

estadual, pelo CONDEPHAAT, pressionando uma melhor colocação dos órgãos 

municipais na questão da preservação de seu patrimônio ferroviário.  A Estação de 

Louveira e de Valinhos, atualmente, funcionam como museu e centro cultural dos 

municípios. A Estação de Vinhedo permanece abandonada.  

 

   1.1.1 Ações Para Preservação do Patrimônio Ferroviário Paulista 

O CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico) foi criado em 1967, pelo Governo do Estado de São Paulo (SÃO 

PAULO, 1967). A criação do CONDEPHAAT se deu devido às políticas de incentivo 

à criação de órgãos preservacionistas e de impulso à produção cultural, propostas 

pelo Governo Federal (MORAES, 2016). O órgão surge, ao mesmo tempo, como um 

contraponto às políticas fundadoras do IPHAN, que à época somente reconhecia 

como patrimônio histórico as arquiteturas e artes barrocas coloniais. Como dito 

anteriormente, estes exemplares arquitetônicos e artísticos se concentravam nos 

estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O desenvolvimento 

da Província de São Paulo foi mais tardio do que nestes outros estados, tendo de 

ser feitas políticas de povoamento e ocupação do território paulista pela Coroa 

Portuguesa no século XVIII. Sendo assim, o Estado de São Paulo possuía poucos 
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exemplares que contemplassem a lista colonial dos modernistas. E como havia a 

necessidade de preservar a memória e a identidade dos paulistas, nasceu o 

CONDEPHAAT.  

Rodrigues (1994 apud Moraes, 2016 : 26) aponta que na primeira organização do 

órgão12 não havia setor técnico especializado para as funções necessárias: 

(...) o órgão não contava com um setor técnico. Esse começou a ser formado em Outubro de 
1969, por profissionais comissionados de outras secretarias, embora não estruturado por lei. 
Conforme a autora, foi Carlos Lemos, arquiteto do setor de engenharia sanitária da Secretaria 
de Saúde, o primeiro responsável pela coleta de dados para os tombamentos em estudo. Em 
função da escassez de técnicos, a maioria dos serviços necessários eram externos e 
orientados por Lemos, posteriormente responsável pela Comissão Técnica de Estudos e 
Tombamentos (RODRIGUES, 1994 apud MORAES, 2016 : 26). 

Este cenário fez com que o CONDEPHAAT parasse suas atividades em Outubro de 

1969 (MORAES, 2016). Houve algumas reformulações na organização do corpo 

técnico e administrativo, dando maior autonomia ao órgão a cada revisão. A primeira 

data de 1971 (SÃO PAULO, 1971), onde foi criada a Secretaria Executiva do órgão, 

responsável pelos tombamentos, restauros e cadastros dos bens culturais e 

algumas tarefas administrativas; a segunda e terceira reformulações datam de 1976 

e 1984 (SÃO PAULO, 1976; 1984), onde houve novas inclusões e alterações do 

corpo técnico. Atualmente, o CONDEPHAAT conta com 26 representantes de 

Secretarias Estaduais, Entidades de Classe, Universidades e pela Procuradoria 

Geral do Estado (SÃO PAULO, 2015). Nesta nova reformulação administrativa, foi 

incluída a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), que conforma o 

braço técnico e executivo do órgão (CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2016). Segundo 

o site do CONDEPHAAT (2016), 

(...) a UPPH conta com dois Grupos Técnicos. Um deles é o Grupo de Estudos de Inventário 
e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e Natural. O outro é o Grupo de Conservação e 
Restauração de Bens Tombados. Nos dois grupos trabalham profissionais das áreas de 
arquitetura, história e sociologia. Além disso, a UPPH tem um Núcleo de Apoio Administrativo 
e uma Assistência Técnica de apoio direto à Coordenadoria da Unidade. (CONDEPHAAT, 
SÃO PAULO, 2016). 

O patrimônio ferroviário ganhou força nesta última reformulação. Moraes (2016), 

aponta 36 tombamentos de patrimônios ferroviários em 29 cidades paulistas até 

2014. Destes 36 bens tombados, 18 foram homologados entre 2011 e 2014. Hoje, o 

CONDEPHAAT consta com uma lista de 48 bens ferroviários tombados pelo Estado 

                                                      
12 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei n°10.247, de 22/10/1968. 
Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=28575. Acessado em Nov/2016.  

https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=28575
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de São Paulo (CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2017). O Grupo de Estudos de 

Inventário e Reconhecimento do Patrimônio do CONDEPHAAT foi responsável pela 

demanda de tombamentos nesta década, utilizando-se de critérios como conjuntos 

completos, relevância histórica, entroncamentos e integridade física (MORAES, 

2016). A gestão destes patrimônios fica sob responsabilidade do proprietário, que no 

caso é a União. Estes bens estão catalogados na Superintendência do Patrimônio 

da União - SPU e podem ser outorgados provisoriamente para as gestões dos 

municípios. Com a posse da outorga provisória, a gestão do patrimônio fica sob 

responsabilidade dos municípios. Porém, qualquer intervenção no patrimônio físico 

deve ser requisitada junto ao órgão de preservação responsável, que deve autorizar 

ou não a intervenção solicitada. 

Diferentemente da atual postura do IPHAN para com o patrimônio ferroviário, o 

CONDEPHAAT vem tombando os conjuntos ferroviários independente de 

proposição de uso e gestão por terceiros. Os requisitos de tombamento são a 

conservação do sítio histórico e a identificação do bem cultural para a memória local. 

 

1.2. CONCEITOS RECENTES E AVANÇOS NA PERSPECTIVA DE 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO 

Como dito anteriormente, o significado da palavra patrimônio foi bastante ampliado, 

assim como a sua discussão, ao incluir outros níveis de preservação além do 

material. Hoje temos uma infinidade de bens tombados, que algumas décadas 

passadas não eram consideradas dignas de proteção, por exemplo, um dialeto, um 

“saber fazer”, um modo de produção, uma paisagem natural, uma paisagem urbana, 

religiões, memórias, festas, tradições, rotas, roteiros, itinerários, percursos, 

conjuntos, enfim, uma infinidade de novos tipos de figuras e conceitos de 

preservação demonstra como a humanidade vem incorporando novos valores, de 

forma consensual, à medida que o patrimônio foi se tornando mundial, deixando 

para trás o conceito do monumento intocável e isolado.  

O marco inicial das discussões contemporâneas sobre o patrimônio pode ser 

apontado como sendo a década de 1970, com a Carta de Convenção para a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, aprovada em 1972 pela 
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UNESCO. Foi o pontapé para estas novas definições que viriam a se desenvolver 

nas décadas seguintes. A carta aponta para três definições de patrimônio cultural: os 

monumentos; os conjuntos; e os locais de interesse. Assim, ela revela a importância 

da preservação do patrimônio natural e cultural, que estão sob constante ameaça de 

desaparecimento. A partir disso, instituem o Comitê do Patrimônio Mundial a fim de 

organizar a Lista do Patrimônio Mundial, que protegeria os bens culturais que se 

encaixassem nos requisitos aprovados. Após 1972, houve muitas outras convenções 

que contextualizam os tipos de patrimônio cultural e somam aos conceitos existentes 

à época, como a Carta de Burra (ICOMOS, 1980), a Carta de Washington (ICOMOS, 

1986), a Recomendação R(95) 9 (IPHAN, 2004), a Convenção para Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003), a Declaração de Xi’an (UNESCO, 

2005), a Carta de Itinerários Culturais (ICOMOS, 2008), dentre outras. No entanto, 

neste subcapítulo, serão discutidos o conceito de paisagem cultural e os itinerários 

culturais, por serem os que mais se aproximam das questões que serão tratadas no 

trabalho. 

1.2.1 Paisagem Cultural 

É na década de 1990 que se iniciam as discussões relativas à conceituação da 

Paisagem Cultural. Baseada nos conceitos de paisagem das cartas anteriores, o 

termo “paisagem cultural” aparece pela primeira vez em 1992, instituído pelo Comitê 

do Patrimônio Mundial como um novo instrumento de preservação do patrimônio 

cultural, reivindicando a inserção do conceito na Lista do Patrimônio Mundial da 

UNESCO. Porém, foi só em 1995, a partir da Recomendação R(95) 9 que houve a 

recomendação de adoção deste novo conceito nas discussões e ações de 

preservação por outros órgãos (FIGUEIREDO, 2014). 

O conceito de paisagem cultural estabelecido pela R(95)9 diz que:  

(...) As áreas de paisagem cultural são partes específicas, topograficamente delimitadas da 
paisagem, formadas por várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, que 
ilustram a evolução da sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do 
tempo e do espaço e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e culturalmente em 
diferentes níveis territoriais, graças à presença de remanescentes físicos que refletem o uso e 
as atividades desenvolvidas na terra no passado, experiências ou tradições particulares, ou 
representações em obras literárias ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido fatos 
históricos. (Recomendação R(95) 9, IPHAN, 2004). 

A UNESCO afirma que adota a paisagem cultural desde 1992 (UNESCO/ICOMOS, 

2009), quando foi instituída pelo Comitê. No entanto, suas definições não pareciam 
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claras até pouco tempo atrás, havendo problemas de categorização e aplicação dos 

conceitos de paisagem cultural. Até 2012, somente 85 dos 745 dos bens culturais 

foram considerados paisagens culturais (UNESCO, 2012)13. Figueiredo (2014) 

traduziu as definições do conceito da UNESCO: 

As paisagens culturais são bens culturais e representam as «obras conjugadas do homem e 
da natureza» a que se refere o artigo 1º da Convenção. Ilustram a evolução da sociedade 
humana e a sua consolidação ao longo do tempo, sob a influência das condicionantes físicas 
e/ou das possibilidades apresentadas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças 
sociais, econômicas e culturais, externas e internas. (UNESCO, 2008a, p. 22-23 apud 
FIGUEIREDO, 2014, p. 117). 

Sendo assim, foram estabelecidas três categorias: 1) Paisagens claramente 

definidas; 2) Paisagens Evoluídas Organicamente, com duas subdivisões, Paisagem 

Relíquia (ou Fóssil) e Paisagem Contínua; e 3) Paisagem Cultural Associativa.  

As Paisagens Claramente Definidas são aquelas desenhadas pelo homem, com 

forte intervenção no território. Elas são criadas por motivação religiosa, estética, 

política a partir de um projeto, entrelaçando edifícios construídos e espaço público 

(FIGUEIREDO, 2014). 

As Paisagens Evoluídas Organicamente são construídas por um grupo social ou 

sociedade. Que segundo Figueiredo (2014, p. 118 e 119): 

Apresentam a evolução de algum ciclo social, econômico, administrativo ou religioso. Pode 
ser uma cidade inteira, parte dela ou um grupo de cidades, adquirindo escala regional, e pode 
se apresentar de duas formas: a Paisagem Relíquia ou Fóssil e a Paisagem contínua. A 
primeira é a paisagem-produto, resultante de um processo evolutivo que já teve um fim, com 
marcas materiais ainda visíveis, como sítios arqueológicos com vestígios materiais de 
cidades cuja civilização fora extinta ou, simplesmente, conjuntos edificados não utilizados. A 
Paisagem Contínua é a paisagem em processo, que ainda mantém viva na 
contemporaneidade culturas, tradições e grupos sociais de diversos ciclos, de um ciclo 
específico ou predominante, com evidências materiais de suas manifestações e evolução.  

As Paisagens Associativas surgem da associação entre território natural e cultura, 

religião, artes e mística. A paisagem natural é cenário para as realizações dos 

grupos culturais, sendo impossível desassociá-los dos rituais empregados por suas 

culturas.  

O IPHAN realizou o reconhecimento da paisagem cultural brasileira como forma de 

preservação cultural em 2009, através da Portaria nº 127. Em 2012, a paisagem do 

Rio de Janeiro foi a primeira área urbana do mundo a receber chancela de paisagem 

                                                      
13 UNESCO. Disponível em:  http://whc.unesco.org/en/culturallandscapeehttp://whc.unesco.org/en/list.  
Acessado em Dez/2016. 

http://whc.unesco.org/en/culturallandscapeehttp:/whc.unesco.org/en/list
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cultural pela UNESCO (IPHAN, 2016)14. Os locais tombados como paisagem cultural 

são: o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o 

Jardim Botânico, a praia de Copacabana, e a entrada da Baía de Guanabara. Os 

bens fluminenses incluem ainda sobre o Forte e o Morro do Leme, o Forte de 

Copacabana e o Arpoador, o Parque do Flamengo e a Enseada de Botafogo. As 

reuniões destes bens fazem um conjunto, que conformam a paisagem de identidade 

do Rio de Janeiro:  

A paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro é única no mundo e representa um exemplo 
excepcional dos desafios, das contradições e da criatividade do povo brasileiro. A harmonia 
entre a paisagem natural e a intervenção do homem, incluindo o uso e as práticas em seu 
espaço e suas manifestações culturais, tornou o Rio de Janeiro internacionalmente 
conhecido. (IPHAN, 2016)15. 

Sobre a questão da gestão, o IPHAN reitera que: 

Um local que recebe esse tipo de reconhecimento pode usufruir do título desde que 
mantenha as características que o fizeram merecer a classificação de paisagem cultural. É 
necessário desenvolver um Plano de Gestão e estabelecer um pacto entre poder público, 
sociedade civil e a iniciativa privada, para uma gestão compartilhada daquela porção do 
território nacional. Caso os integrantes não cumpram as determinações - e se as 
características da paisagem forem degradadas ou perdidas - o órgão responsável, no caso o 
Iphan, poderá cancelar a chancela. (IPHAN, 2016)16 

Como um conceito novo, a Paisagem Cultural ainda enfrenta resistências pelo lado 

técnico devido às dificuldades de categorização por englobar muitos aspectos 

próprios do conceito de paisagem, o que dificulta o atendimento à condição de ser 

única e passível de tombamento. A gestão deste patrimônio é muito complicada de 

ser executada, uma vez que envolve territórios extensos, cuja complexidade 

urbanística é um dado a priori que dificulta o atendimento aos requisitos de controle 

do desenvolvimento em função da sua conservação, dificultando, por sua vez, sua 

chancela, já que a UNESCO somente aceita a candidatura juntamente com o plano 

de gestão da paisagem cultural.  

Isso não significa, entretanto, que os conceitos lançados com a discussão da 

categoria de paisagem não possam ser utilizados na identificação e valorização de 

áreas urbanas, como é o caso das áreas remanescentes ferroviárias e dos territórios 

                                                      
14 BRASIL. Ministério da Cultura. IPHAN. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/ >. Acessado em Nov/2016. 
15BRASIL. Ministério da Cultura. IPHAN.. Disponível 
em:<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/45/>. Acessado em Nov/2016. 
16BRASIL. Ministério da Cultura. IPHAN.. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/ >. Acessado em Nov/2016. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/45/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/899/
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ao longo dos trajetos históricos das linhas. Muito da definição apresentada 

anteriormente se aplica ao caso das áreas remanescentes de linhas ferroviárias e se 

prestam ao enquadramento dos vestígios ainda existentes do trabalho operário e do 

cotidiano da ferrovia. Tais remanescentes, sem o caráter único que justifique sua 

preservação individualmente podem, entretanto, num universo mais amplo do saber 

técnico e da infraestruturação do território associados à dinâmica das cidades, 

conformar paisagens reconhecíveis e apropriadas por comunidades locais, em 

especial, nas cidades pequenas. Neste caso, o simples “dar a conhecer” pode 

deflagrar processos de ressignificação e apropriação importantes. 

 

1.2.2. Itinerário Cultural 

A definição de itinerário cultural se deu em 2008, com a Carta dos Itinerários 

Culturais, na Convenção do ICOMOS, em Québec, Canadá. A Carta trata do 

conceito de itinerário cultural, que consiste no reconhecimento do valor patrimonial 

de itinerário, que vem se somar e se entrelaçar com os outros conceitos já pré-

estabelecidos, como o patrimônio industrial, a paisagem cultural, patrimônio imaterial 

e etc. O conceito de itinerário cultural se apoia na ideia de na utilização de caminhos 

já existentes, em que ocorreram trocas e se desenvolveram através de vias de 

comunicação, facilitando sua expansão e postas a serviço de um objetivo concreto e 

determinado (ICOMOS, 2008), e 

por ter favorecido a criação dos elementos patrimoniais associados a esse fim e que, sendo o 
resultado da sua própria e singular dinâmica, refletem a existência de influências recíprocas 
entre grupos culturais diversos durante um longo período da história. (ICOMOS, 2008).  

Portanto, para o itinerário cultural ser realmente reconhecido é necessário que haja 

uma intervenção humana, seja esta rota construída, como a Rota da Seda, seja ela 

construída através dos tempos com um objetivo em comum, como a Rota de 

Santiago de Compostela. Podem ser considerados os caminhos terrestres, 

aquáticos, mistos ou de outra natureza física, de estrutura radial, linear, em rede ou 

cruciforme; que tenham influência local, regional, nacional ou internacional, com 

objetivo ou função social, política, econômica e cultural, com determinada duração 

temporal suficiente para ser reconhecida como um conjunto patrimonial, podendo 

estar ativo ou não. O itinerário cultural deve permitir, entretanto, “uma representação 

completa das características e da importância dos processos históricos que o 
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geraram, e transmitindo a totalidade dos valores do Itinerário e que contribuam para 

explicar o seu valor unitário como conjunto.” (ICOMOS, 2008).  

Ou seja, é necessário ter dinâmica e funções históricas próprias que afirmem sua 

integridade, das quais devem seguir os seguintes pré-requisitos: 

a) ser o resultado e o reflexo de movimentos interativos de pessoas e de trocas 
pluridimensionais contínuas e recíprocas dos bens, das ideias, dos conhecimentos e dos 
valores sobre os períodos significativos entre povos, países, regiões ou continentes; 
b) ter gerado uma fecundação mútua, no espaço e no tempo, das culturas implicadas, que se 
manifeste tanto no seu patrimônio tangível como intangível. 
c) ser integrado, num sistema dinâmico, as relações históricas e os bens culturais associados 
à sua existência. (ICOMOS, 2008) 

 

Os elementos definidores do itinerário são o contexto, o conteúdo, o valor de 

conjunto partilhado, caráter dinâmico, e o meio envolvente (ICOMOS, 2008 

[sublinhado pela autora]).  O contexto pode ser natural e/ou natural, mas deve 

contribuir para seu enriquecimento e caracterização. O conteúdo é a confirmação 

dos patrimônios físicos que conformam o itinerário, sendo o caminho/rota o primeiro 

patrimônio físico a ser reconhecido e em segundo, os elementos físicos que fazem 

parte e contribuem para a valorização edificada do itinerário como patrimônio 

cultural. Os valores imateriais, como as relações entre os povos, tradições, festas, 

dão a significação e a valoração do espírito do lugar. O valor de conjunto partilhado 

é “superior à soma dos elementos que o constituem e que lhe dão sentido.” 

(ICOMOS, 2008). Sua valoração transcende o material na união de culturas diversas 

presente no local do itinerário, representa a diversidade e os elos culturais que o 

conformam. O caráter dinâmico consiste na dinâmica que atua como “fio condutor” 

que  

(...) entendidos como elementos dinâmicos da comunicação cultural entre os povos, o 
patrimônio pode ser considerado na sua autêntica dimensão espacial e histórica, o que 
contribui para a conservação integral e durável do conjunto. (ICOMOS, 2008) 

E por último, o meio envolvente dos Itinerários Culturais, dividido em 6 tópicos que 

consistem em: 1) meio geográfico, que contribuiu para a consolidação do traçado 

enquanto valor a ser preservado; 2) meio territorial, natural ou urbano, que 

condiciona particularidade e é substancial seu reconhecimento para manutenção da 

valoração do itinerário; 3) conexão e inter-relação da geografia com os bens 

patrimoniais mais diversos, para formar um todo unitário; 4) relação singular entre 
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natureza e urbano que conforma um caráter paisagístico; 5) conhecimento 

aprofundado das características históricas, naturais e culturais do respectivo meio; e 

6) delimitação do caminho/rota a se tornar itinerário, de forma a preservar com 

autenticidade e integridade os patrimônios nele contidos.  As intervenções a realizar 

devem considerar estes aspectos e “inscrever-se neste contexto respeitando as 

suas características definidoras e facilitar a sua leitura sem deformar a paisagem 

tradicional, quer seja natural, cultural ou mista.” (ICOMOS, 2008).  

No caso de um Itinerário Cultural vivo, devem manter-se as relações e as funções 

dinâmicas a serviço do objetivo concreto e determinado que deu lugar à sua 

existência e que serve para o caracterizar e identificar, mesmo no caso em que os 

processos que lhe deram origem tenham sofrido uma evolução integrando novos 

componentes. Esses novos componentes deverão ser avaliados no quadro da sua 

relação funcional com o Itinerário Cultural, e é possível que bens que possuam um 

valor patrimonial em si, não possam ser considerados como componentes do 

Itinerário Cultural por não fazerem parte dele. 

A Carta ainda trata sobre o financiamento da preservação que pode ser articulado 

entre instituições para preservação, conservação e valorização do itinerário: 

Dado que a amplitude dos trabalhos necessários para a correta identificação e valorização 
dos Itinerários Culturais de uma vasta extensão, o seu financiamento deve ser feito por 
etapas, o que permitirá obter um nível semelhante na progressão das investigações sobre os 
seus diferentes objetos, bem como nos projetos relativos à sua conservação, utilização e 
gestão. Aconselha-se o estabelecimento de uma base estimativa conjunta dos valores a 
conservar permitindo a elaboração de uma escala de prioridades de ação e o 
estabelecimento de estratégias correspondentes. Tal exige o estabelecimento de 
mecanismos de financiamento através de acordos de cooperação bilateral ou multilateral, 
assim como a criação de organismos especificamente consagrados à sua investigação e 
valorização. Os organismos de integração regional cujas jurisdições coincidem total ou 
parcialmente com o traçado histórico de um Itinerário Cultural deveriam estudar também a 
forma de interessar os Estados implicados a fim de obter a sua colaboração. Deve-se 
procurar também a cooperação das instituições filantrópicas e de pessoas que possam 
contribuir para esse fim. (ICOMOS, 2008 [sublinhado pela autora]) 

Sobre a metodologia, a carta descreve a importância do inventário, confirmando sua 

autenticidade e integridade, “a fim de poder identificar eventuais impactos negativos 

sobre os valores do Itinerário Cultural que constituiriam igualmente um impacto 

sobre o seu significado.” (ICOMOS, 2008).  
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Associado ao turismo cultural (1976)17, o itinerário cultural pode trazer benefícios 

sociais e econômicos ao local de implantação. É importante que seja distinguido de 

rotas turísticas, mesmo que sejam de cunho cultural, pois elas se diferenciam em 

termos de premissas. Enquanto a rota turística de cunho cultural tem como objetivo 

principal a atividade turística, o itinerário cultural tem como principal objetivo o 

reconhecimento, valoração, preservação e conservação de um caminho e seus bens 

culturais relacionados à formação da cultura e identidade de onde está implantado. 

E assim, pode-se fazer uso da atividade turística em cooperação com as atividades 

de fomento da preservação do itinerário. É necessário um estudo preliminar de 

impacto ambiental, assim como solicitar a participação das populações locais, de 

empresas turísticas locais e regionais a fim de se evitar os investimentos de 

empresas multinacionais, que tem como principal objetivo o lucro. A carta especifica 

que:  

Para este fim, a proteção e a promoção do Itinerário Cultural devem integrar de forma 
harmoniosa uma infraestrutura suplementar – turística, viária, de informação, de interpretação 
e de apresentação – com a condição essencial de não atentar contra a autenticidade, a 
integridade e o sentido dos valores históricos e culturais do Itinerário, como os elementos 
essenciais a transmitir aos visitantes. (ICOMOS, 2008). 

Todas as atividades que auxiliam no fomento, no reconhecimento, na valoração, 

preservação e conservação do conjunto patrimonial do itinerário cultural são bem-

vindas, tendo efeito multiplicador social, econômico e político para as áreas de 

implantação. Deste modo, sua gestão “exige igualmente uma coordenação 

transversal a fim de garantir a integridade das políticas no domínio da proteção, da 

preservação, do uso e da conservação, do ordenamento do território e do turismo.” 

(ICOMOS, 2008). 

O Itinerário Cultural é facilmente confundido com o termo Rota Cultural. Esta se 

limita a percursos implantados na atualidade “que em sua maioria utilizam as novas 

vias de comunicação e pelas quais é possível encontrar bens patrimoniais que não 

necessariamente estiveram unidos por um Itinerário.” (IPHAN, 2012) 

                                                      
17 A carta do Turismo Cultural de 1976 define as diretrizes para implantação do turismo em áreas de 
proteção e interesse do patrimônio cultural mundial, que podem sofrer deterioração por parte da 
indústria turística. A carta define critérios que possibilitam o uso turístico sem prejudicar os 
patrimônios culturais e seu meio ambiente. Também entende que os conjuntos patrimoniais têm 
grandes potenciais turísticos e de certa forma, contribui para a manutenção e proteção dos sítios 
preservados.  
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Por fim, “os Itinerários Culturais devem ser vistos como símbolos de união entre os 

povos. Os laços históricos materializados através dos Itinerários Culturais podem 

servir para promover projetos de cooperação que tenham como fundamento o 

encontro de povos que no seu passado partilharam determinados valores e 

conhecimentos.” (ICOMOS, 2008). 

Assim, tendo as diretrizes do ICOMOS como guias, Portugal implantou alguns 

exemplos de itinerários culturais, sendo eles As Pontes Históricas do Alentejo18, 

Itinerários Arqueológicos do Alentejo e do Algarve19 e os Itinerários de Cister20. 

Segundo o Site de Direção-Geral do Patrimônio Cultural, os itinerários são: 

Módulo resultante da investigação, preservação, valorização e divulgação de sítios, tipologias 
ou funcionalidades edificadas, permitindo a criação de condições para a salvaguarda e 
dinamização turística e cultural. A informação relativa a Itinerários (...) reúne a síntese 
atualizada de conhecimento sobre os imóveis selecionados e que, com caraterísticas 
tipológicas ou cronológicas muito diversas, comungam de inegável interesse histórico, 
patrimonial e ambiental, permitindo não só a fruição pública de imóveis e espaços 
envolventes como também a criação de percursos de visita temáticos.  

(...) 

Estes sítios, conjuntos arquitetónicos e imóveis de inegável valor histórico, objetos de ações 
de salvaguarda e valorização tais como a sinalética interpretativa ou a edição de guias e 
roteiros, estão localizados em regiões de grande riqueza paisagística e patrimonial, 
constituindo um convite à fruição e educação através do património, devendo ser encaradas 
como peças catalisadores de desenvolvimento local e regional pela maior diversidade na 
oferta cultural e turística. 

O MERCOSUL21 também lançou um projeto de itinerário cultural, o Projeto 

“Itinerários do MERCOSUL”, tendo seu primeiro itinerário cultural em 2012: O 

Itinerário Cultural das Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos no Mercosul. 

Segundo o quadro de Alcance do Projeto:  

O Projeto tem alcance regional, envolvendo a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
Deverá incluir todas as áreas que potencialmente estão relacionadas com o Sistema 
Missioneiro, conforme o seguinte entendimento: considera-se a extensão de ocupação 
territorial definida pelas Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos com a jurisdição de 
seus povoados e terras de estâncias, bem como as extensões que as conectavam a 
comercialização de seus produtos e as influências de suas ações sociais e culturais na 
região. (IPHAN, 2012)  

                                                      
18 Site de Direção Geral do Patrimônio Cultural. República de Portugal. Disponível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/alentejo-algarve/, Acessado em Jul/2017. 
19 Site de Direção Geral do Patrimônio Cultural. República de Portugal. Disponível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/pontes-alentejo/. Acessado em Jul/2017. 
20 Site de Direção Geral do Patrimônio Cultural. República de Portugal. Disponível em: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/cister/. Acessado em Jul/2017. 
21 Países do Bloco Econômico do MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/alentejo-algarve/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/pontes-alentejo/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/cister/
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Apesar da citação acima demonstrar apenas “alcance regional”, o projeto tem 

grande potencial de articulação internacional, não só das instituições de preservação 

patrimonial de cada país, mas de reconhecimento da identidade sul-americana entre 

os povos.  

O conceito de Itinerário Cultural nos traz novos elementos para a discussão da 

preservação do patrimônio ferroviário que são: a abordagem sistêmica, ou seja, a de 

um processo que se conforma a partir de um elemento agregador, que reitera um 

percurso e integra elementos diferentes, e que ao estabelecer tal padrão, permite 

novas inserções ao longo do tempo; a exigência de uma abordagem territorial, que 

necessariamente não se detém em fronteiras pré-estabelecidas, como as divisas 

municipais; a exigência de colaboração entre os entes envolvidos para sua 

preservação, além de exigir uma coordenação transversal composta por mais de 

uma instância de gestão e o fato de conter elementos que organizam e auxiliam no 

trabalho de interpretação do patrimônio ferroviário, como os elementos diacrônicos 

associados e os diversos elementos em sincronia por ele deflagrados: núcleos 

urbanos, equipamentos, serviços, etc. 

Portanto, são estes os conceitos com os quais se pretende, neste trabalho, discutir 

as possibilidades de enquadramento de preservação do patrimônio ferroviário das 

cidades de Valinhos, Vinhedo e Louveira. 

 

 

Figura 1 - Mapa da América do Sul demonstrando a abrangência das Missões.  
FONTE: Anteprojeto de Itinerários Culturais do MERCOSUL. IPHAN, 2009. 
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CAPÍTULO II:  
PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO PAULISTA 
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A história de conformação do Estado de São Paulo se difere das demais regiões 

brasileiras devido à dificuldade de acesso ao planalto. A pouca conexão resultava no 

isolamento da população, que procurava meios de sobreviver através do plantio, do 

aprisionamento de indígenas, do nomadismo, do desbravamento de novos locais e 

da atividade bandeirista, muito presente na Capitania e que a interligou às outras 

capitanias (MATOS,1990). Os bandeirantes, responsáveis pelo desbravamento e 

colonização da Capitania, abriram caminhos que interligavam o mar ao campo, e o 

campo às outras capitanias – como o Caminho dos Goiazes, aberto pelo 

bandeirante Anhanguera em 1722, que visava explorar as minas de ouro da região 

de Goiás (REIS, 2014).  A abertura de caminhos para exploração de minério em 

outras capitanias fez com que o campo se povoasse e se desenvolvesse, formando 

pousos, freguesias e vilas.  

Mais particularmente, a ocupação do Oeste Paulista se consolidou devido ao 

Caminho dos Goiazes, ou Caminho do Anhanguera, que foi responsável por difundir 

a fundação de vários pousos ao longo do percurso até as minas de ouro. Em 1728, 

já contavam com cerca de 30 pousos. Segundo Reis (2014), “(...) o Caminho partia 

de São Paulo e Parnaíba indo a Jundiaí, de onde seguia em uma curva a oeste para 

a região em que depois seria fundada a Vila de Campinas”. Nesta data, Jundiaí era 

a Vila de Nossa Senhora do Mato Grosso de Jundiaí e Campinas ainda era o pouso 

bandeirista das Campinas Velhas, pertencente à Vila de Jundiaí. Somente em 1774, 

foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas do Mato 

Grosso de Jundiaí. 

Com a política de ocupação e povoamento do território pelo Morgado de Mateus, 

dom Luis Antonio de Sousa Botelho Mourão, juntamente com as políticas 

pombalinas de mercantilismo da colônia, o plantio do açúcar fez com que, a agora 

Província de São Paulo, ganhasse notoriedade nacional e internacional, com foco na 

exportação. O cultivo da cana e a negociação de terras e sesmarias transformou o 

povo comum em emergentes senhores de engenho, se estabelecendo o início de 

uma nova elite. A vinda da Coroa para o Brasil, em 1808, mudou a forma com que 

Portugal se relacionava com a colônia, dando maiores incentivos para o 

desenvolvimento nacional e melhor comunicação internacional, principalmente com 

a Inglaterra. A economia açucareira foi dominante até meados de 1830, perdendo o 
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posto para o cultivo do café, elevando o Brasil a um dos maiores produtores 

mundiais (BADARÓ, 1996). Economicamente, a Província de São Paulo era uma 

das mais prósperas do Brasil Imperial devido ao grande sucesso do café brasileiro 

em terras estrangeiras, que chegava a ¾ do valor das exportações no país (MATOS, 

1990). Os produtores eram a nova elite e ganharam prestígio político. Segundo 

França (1960 apud MATOS, 1990):  

Os fazendeiros proprietários de grandes plantações de café passariam, depois dos 
senhores de engenho e dos grandes mineradores do Século XVIII, a constituir o escol 
social brasileiro. Com as fortunas acumuladas principalmente nos Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, passariam a ter importante papel na sociedade do país. Cabem 
a eles funções políticas no Império, em que constituem a parte mais significativa da 
burguesia, galardoada com títulos de nobreza. A chamada Primeira República apoiar-
se-ia nos fazendeiros do café e os estados cafeicultores exerceriam na política 
federal o comando indiscutível. Seria a partir, principalmente, das fortunas feitas com 
o café que se iniciaria o grane surto industrial moderno brasileiro, com São Paulo na 
posição de líder.  

Apesar da prosperidade política e econômica, o escoamento do café ainda utilizava 

do caminho dos bandeirantes, no lombo de mulas, até o Porto de Santos. Esse 

modo de transporte arcaico diminuía a qualidade do produto e, consequentemente, 

dos lucros dos barões do café. Foi aí, então, que a implantação da ferrovia entrou 

em pauta.  

A primeira lei Imperial para incentivo da ferrovia data de 1835, sancionada pelo 

Regente Feijó, que se referia a concessão de privilégios para a construção de 

estradas de ferro. No entanto, somente a segunda lei vingaria, datando de 1852, 

onde os privilégios de concessão foram ampliados. Segundo Kuhl (1998): 

(...) as ferrovias só viriam a se expandir a partir da segunda lei geral de 26 de junho 
1852, que assegurava o privilégio de zona de léguas (aproximadamente 25 
quilometros) de cada lado da linha e a garantia de juros do governo Imperial de 5%. 
Algumas províncias que tinham, a partir de 1828, autonomia para legislar sobre as 
estradas, desde que compreendidas dentro do seu território, propuseram ainda juros 
complementares de 2%, de modo a fornecer um incentivo adicional aos possíveis 
empreendedores. 

A Província de São Paulo também tinha sua lei de incentivo, sancionada em 1855, 

dando 2% de juros adicionais aos investidores que levassem a ferrovia de São Paulo 

para o interior. 

A primeira estrada férrea data de 1854, iniciada pelo Barão de Mauá, que conectava 

o Porto de Mauá até a Estação de Fragoso. Em 1855, foi criada a Companhia de 

Estrada de Ferro D. Pedro II (posteriormente chamada de Central do Brasil), que 



52 
 

conectava o Rio de Janeiro à serra do mar e ao Vale do Paraíba – naquela época, o 

Vale do Paraíba era o principal produtor de café da Província. Em 1860, o Governo 

Imperial aprovou a construção da São Paulo Railway, que conectaria Santos à 

Jundiaí. Finalizada em 1867, a São Paulo Railway começou a operar e transpor a 

barreira natural entre litoral e planalto, facilitando o acesso e o escoamento de 

produtos para o Porto de Santos – que se tornava um dos principais portos da 

América Latina.  

Um ano após a abertura do trecho completo da São Paulo Railway, em 1868, se 

firmou o acordo para abertura da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que 

continuaria o alongamento da ferrovia até Campinas – já considerada “Capital 

Agrícola” da Província de São Paulo, referência de centro urbano e cultural. 

Conformada por fazendeiros de café, acionistas e homens públicos, a Cia. Paulista 

teve seu primeiro trecho inaugurado em 1872. Em 1873, a Cia. Paulista teve 

concessão para expansão da linha até Rio Claro, e em 1875, até Porto Ferreira. 

Dentre os anos de 1870 e 1872 foram organizadas outras cinco companhias 

ferroviárias na Província, sendo todas através da iniciativa de fazendeiros de café: 

Companhia Ituana de Estradas de Ferro, Companhia Sorocabana, Companhia 

Mogiana, Companhia de São Paulo ao Rio de Janeiro e a Companhia de Estradas 

de Ferro de Resende a Areias. Entre o fim do século XIX (Figura 2) e o início do 

século XX (Figura 3), houve uma grande expansão de ferrovias no Estado de São 

Paulo, totalizando em 35.000 km na década de 1940, quando seu declínio se inicia. 

A Mogiana e a Cia. Paulista foram as companhias com maior quilometragem de 

linhas, sendo a Mogiana com 1959 km chegando até Minas Gerais, e a Paulista com 

1536 km totais na década de 1940 (KUHL, 1998).  

A ferrovia no Estado de São Paulo foi um importante articulador territorial, logístico e 

agrícola, trazendo desenvolvimento, destaque econômico e internacional e 

promovendo o assentamento de inúmeras cidades. Cidades que anteriormente não 

passavam de pousos nos caminhos dos bandeirantes, agora tinham a oportunidade 

de consolidar seus núcleos urbanos através da infraestrutura que a ferrovia oferecia. 

E as cidades que já tinham seu tecido urbano consolidado, conseguiram se expandir 

e se desenvolver. 
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Figura 2 - Planta das Estradas de Ferro da Província de São Paulo e da Estrada de Dom Pedro 
II. 1884. 
Fonte: Centro de Memória da Unicamp, CMU. 

 

 
Figura 3 - Mapa Geral das Estradas de Ferro do Estado de São Paulo. 1901. 
Fonte: KUHL, 1998. 
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A implantação da ferrovia ocorre três décadas antes da abolição da escravidão e da 

proclamação da República, quando se inicia um processo de incentivo à imigração 

europeia, três fatores decisivos para a expansão das linhas e na consolidação de 

novos núcleos urbanos.  

No entanto, a ferrovia começou a deixar de ser altamente lucrativa quando as 

produções de café sofreram forte queda devido às condições climáticas, que fez o 

setor atravessar a primeira crise, em 1918 (KUHL, 1998). A substituição do café por 

outras culturas não tão rentáveis e a falta de padronização da largura das bitolas das 

linhas também corroborou para a queda dos lucros, que aliados a escolhas políticas, 

más gestões e a introdução do modal rodoviário levaram ao declínio do setor 

ferroviário.  

 

2.1. O DECLÍNIO DE INVESTIMENTOS NO SETOR FERROVIÁRIO 

A paisagem rodoviária que encontramos no território brasileiro teve início com o 

declínio da atividade ferroviária, na primeira metade do século XX. A escolha da 

rodovia em detrimento da ferrovia foram fatores decisivos para a conformação da 

paisagem contemporânea brasileira. Já em 1926, o então presidente de República 

Washington Luís afirmava que “governar é abrir estradas.”. Segundo Paula (2000) é 

na gestão de Washington Luís que se inicia a “Era Rodoviária”. No entanto, ainda 

havia investimentos no setor ferroviário, que já começava a apresentar déficits 

orçamentários.  Assim, com o crash da bolsa de Nova Iorque (setor agroexportador), 

o agravamento da 2ª Guerra Mundial (paralisação das importações), o agravante da 

obsolescência tecnológica ferroviária e as tendências mundiais em favor do modal 

rodoviário foram o estopim para o declínio da era ferroviária que, juntamente com as 

más gestões administrativas por parte das ferrovias privadas, somadas aos 

investimentos feitos para instalação de indústrias no país nas décadas de 1930 e 

1940, a ferrovia entra em declínio e dá espaço para implantação do modal rodoviário 

(PAULA, 2000), amplamente difundido nas décadas seguintes, quando se estatizam, 

e posteriormente, desestatizam as ferrovias para estabelecer concessão das linhas 

férreas para o transporte de cargas.  
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Com a chegada da indústria, principalmente a automobilística, nas décadas de 

1930/40, há uma remodelação nas políticas de transporte, que privilegiam o 

automóvel e a construção de rodovias. É nesta data, por exemplo, que é inaugurada 

a Rodovia Anhanguera (REIS, 2014), que interliga Campinas a São Paulo. A Região 

Sudeste acumulava, naquela época, cerca de 35.000km em leito férreo, totalizando 

70% das estradas férreas brasileiras (PAULA, 2000). Ou seja, a Anhanguera surge 

como um impulso à produção e ao consumo do automóvel.  

Em 1956, é lançado o Plano de Metas, de Juscelino Kubitscheck, onde houve a 

reestruturação da atividade ferroviária e em 1957 é criada a RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal S/A). A RFFSA uniu “18 ferrovias regionais, com o objetivo 

principal de promover e gerir os interesses da União no setor de transportes 

ferroviários.” (Rede Federal Ferroviária S/A, 2007). Neste mesmo ano, o 

investimento do BNDE (Bando Nacional do Desenvolvimento) em ferrovias teve 

grande declínio, tornando o modelo ferroviário o modal de pior desempenho no 

governo de J. Kubitscheck (DIAS, 1995).  É na década de 1950 que se estimula o 

enraizamento das políticas rodoviárias, já que o principal investidor estrangeiro era 

os Estados Unidos da América. Entre 1955 e 1959, os EUA eram responsáveis por 

48,6% do capital estrangeiro investido no país, e 53,9% destes investimentos eram 

na indústria automobilística e sua consolidação, tornando-a protagonista do 

processo de industrialização brasileiro (DOURADO, 1984).  

As políticas constantes de sucateamento das linhas férreas fizeram com que as 

ferrovias perdessem no transporte de passageiros e de carga, induzindo os cidadãos 

a darem preferência ao automóvel. Vários ramais foram desativados e várias 

estações ferroviárias começaram a ser somente paradas de 

embarque/desembarque de passageiros. Sobre as políticas “anti-ferroviárias” que o 

setor enfrentou, Paula (2006) aponta: 

Esse deslocamento preferencial para as rodovias devia-se, principalmente, à falta de 
investimentos nas ferrovias. Com o sucateamento crescente, os trens começaram a se 
atrasar com frequência e os acidentes passaram a ser mais comuns. Com o material rodante 
obsoleto, os trens perdiam velocidade, tornando o transporte de bens perecíveis bem mais 
arriscado do que pelas rodovias. No período de 1957 a 1960 houve um surpreendente 
registro de crescimento no transporte de passageiros. Mas, apesar desse crescimento, esse 
tipo de transporte também foi afetado pela queda na qualidade dos trens e, mais do que isso, 
pela concorrência progressiva dos carros particulares (ainda privilégio para poucos 
brasileiros) e das linhas de ônibus interestaduais e intermunicipais. 
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Em 1971, é criada a FEPASA (Ferrovia Paulista S.A.) que unia as cinco companhias 

de estradas de ferro do Estado de São Paulo: Paulista, Mogiana, Sorocabana, São 

Paulo e Minas e Araraquara. A FEPASA funcionou por 27 anos, até sua 

incorporação pela RFFSA, em 1998.  

Na década de 1990, após a instauração da Nova República, o Governo Federal 

começou a desestatização das ferrovias operadas pela RFFSA através do PND 

(Plano Nacional de Desestatização)22. A FEPASA foi leiloada à RFFSA e depois 

concessionada a Ferrovias Bandeirantes S.A., a FERROBAN, hoje pertencente à 

ALL (América Latina Logística). A cessão foi de 30 anos, podendo ser prorrogado 

por mais 3023. A RFFSA foi oficialmente dissolvida em 199924 e extinta em 

200725(OLIVEIRA, 2011). O contrato de concessão isentava a empresa 

concessionária de cuidar das infraestruturas de apoio da ferrovia (estações de trem, 

armazéns, vilas ferroviárias e etc.) além dos ativos operacionais (trilhos, locomotivas, 

vagões, etc.). As infraestruturas de apoio passaram para a União, administradas 

pela SPU - Superintendência do Patrimônio da União, que concessionam o uso dos 

conjuntos ferroviários para os municípios que os solicitam. 

Portanto, o desmonte da estrutura ferroviária não se deu somente por esforços 

estatais e pelas más gestões das ferrovias. O discurso do progresso e o clamor da 

população pelo “novo” promoveram, também, o declínio do transporte ferroviário. No 

entanto, o seu legado e sua memória permanecem nos centros das cidades 

brasileiras, principalmente das cidades paulistas, em que muitas foram conformadas 

por estas ferrovias, e posteriormente, interligadas pelas rodovias. Estas, 

frequentemente, percorrem o mesmo trajeto da ferrovia, como acontece com a 

Rodovia Anhanguera e a Rodovia Bandeirantes (Figura 4) contribuindo para o 

abandono do modal ferroviário.  

                                                      
22  BRASIL. DNIT. Disponível em: http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp. Acessado em 
Mai/2016.  
23 BRASIL. ANTT. Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5262/Concessoes.html  . Acessado em Mai/2016. 
24 BRASIL. Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999. Fonte: http://www.rffsa.gov.br/. Acessado 
em Mai/2016. 
25 BRASIL. Medida Provisória nº 353, de 22 de janeiro de 2007, estabelecida pelo Decreto Nº 6.018 
de 22/01/2007, sancionado pela Lei Nº 11.483. Fonte: http://www.rffsa.gov.br/. Acessado em 
Mai/2016. 

http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5262/Concessoes.html
http://www.rffsa.gov.br/
http://www.rffsa.gov.br/
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A ferrovia foi um dos vetores de conformação urbana de diversas cidades do Estado 

de São Paulo, onde o núcleo inicial se desenvolveu no entorno da Estação 

Ferroviária – como Valinhos, Vinhedo e Louveira. Com a sua subsequente 

desativação para passageiros, a Estação Ferroviária deixa de ser um ponto de 

encontro e de trocas para se tornar um imóvel obsoleto nos centros das cidades, 

criando uma ruptura entre bairros. 

 
Figura 4 - Traçado da ferrovia Cia Paulista (amarelo), da Rod. Anhaguera (vermelho) e Rod. 
Bandeirantes (laranja) entre Campinas e Jundiaí. 
Fonte: Produzido pela autora sobre imagem aérea do Google Earth, 2015. 
 

2.2. A COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro surgiu devido à necessidade de se levar 

a produção cafeeira de Campinas até o Porto de Santos. Conforme já apontado, 

com a recusa da São Paulo Railway de continuar o trajeto de Campinas até Jundiaí, 

o então Presidente da Província, Saldanha Marinho fundou a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro juntamente com fazendeiros de café, acionistas e pessoas 

públicas, em 1868 - um ano após as obras da São Paulo Railway estarem 

finalizadas. A construção da ferrovia começou em 1870 e foi finalizada em 1872, 
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sendo a data oficial de inauguração em 11 de agosto de 1872. Segundo Reis (2014), 

a ferrovia percorreu caminho semelhante ao Caminho do Anhanguera, aberto há 

mais de um século antes.  

A chegada da ferrovia em Campinas, a “capital agrícola”, promoveu um grande 

impulso econômico, cultural e desenvolvimentista. No entanto, a implantação da 

linha sofreu algumas críticas quanto às suas escolhas de estações, como publicado 

na “Gazeta de Campinas” em 187026·. Este artigo, redigido por Francisco Quirino, 

relata a polêmica em se implantar uma estação em Cachoeira (atual Vinhedo), outra 

em Capivary (Louveira) e Jundiaí. O entendimento era que se tratava de um território 

único, sendo os pousos entendidos como bairros, alegando-se o inconveniente da 

grande proximidade entre as três futuras paradas – reforçando a ideia da linha como 

um grande conjunto. O jornalista ainda se refere às implantações das estações 

como boatos, defendendo que a Cia. Paulista perderia menos dinheiro se deixasse 

de implantar a estação ferroviária de Capivary e somente implantasse em 

Cachoeira, área de maior produção cafeeira que Louveira na época, e de menor 

distância de Itatiba, que também era uma grande produtora de café. O jornalista 

alega que os itatibenses prefeririam ir à Cachoeira, pois distava apenas “duas léguas 

e meia” de Itatiba, enquanto Louveira distava “três léguas e meia” em uma estrada 

irregular, sendo que os itatibenses poderiam percorrer “quatro léguas” e chegarem 

diretamente em Jundiaí. No entanto, os boatos se fizeram verdadeiros e as três 

estações de Vallinhos, Cachoeira e Capivary foram de fato instauradas. Cerca de 20 

anos mais tarde, em 1890, a estação de Capivary, mudou seu nome para Estação 

de Louveira e recebeu o ramal da E.F. Itatibense, que interligava Itatiba a Louveira 

para escoamento da produção ao Porto de Santos.  

Entretanto, segundo Matos (1990), Francisco Quirino dos Santos publicou na 

“Gazeta de Campinas”, no dia da inauguração da ferrovia, o seguinte:  

Contavam-se três horas e meia quando um estremecimento estranho veio eletrizar em todos 
os sentidos aquela reunião enorme: ouvia-se longínquo um rugido estridente e os ecos 
repercutiram pelas nossas belas campinas o férreo galopar do misterioso hipógrifo. O que se 
passou nesse instante foi uma coisa que não se diz: sonha-se ou vê-se. Girândolas, foguetes, 
baterias, aclamações, música, tudo isso ergueu-se num ímpeto tão sublime como a própria 
alma do povo a perde-se numa vertigem de alegria indefinida.  

                                                      
26 Biblioteca Nacional Digital Brasi. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DOCREADER/DOCREADER.ASPX?BIB=091995..Edição 69 de 1870.  
Acessado em Mai/2016. 

http://memoria.bn.br/DOCREADER/DOCREADER.ASPX?BIB=091995
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Pode-se perceber a grande importância e o fervor causado pela chegada da ferrovia 

no município.  

O primeiro trecho da Cia. Paulista saía do centro de Jundiaí, passava pelos pousos 

de Capivary, Cachoeira, Vallinhos e finalizava no centro de Campinas. Nessa data, a 

razão social era Companhia Paulista da Estrada de Ferro de Jundiahy a Campinas. 

Sem investimento de capital estrangeiro, a Cia. Paulista expandiu e adquiriu 

pequenas ferrovias ao longo de sua existência como a The Rio Claro São Paulo 

Railway Company. Suas extensões chegaram a Mogi-Guaçu, Porto Ferreira, 

Araraquara, Bebedouro, Barretos, Piracicaba, Jaú e Bauru. Com a expansão de 

suas atividades em 1880, a Cia. Paulista passou a navegar pelo Rio Mogi-Guaçu 

num percurso de 200 km, interligando Porto Ferreira e Pontal (CONDEPHAAT - SÃO 

PAULO, 2012). Denominada Companhia Paulista de Vias e Fluviaes, a navegação 

durou somente até 1911, quando foi cessada e a razão social passou para 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro.  

Em 1915, as linhas foram duplicadas favorecendo o trânsito e a conexão entre as 

cidades. Neste mesmo ano, começou-se a estudar a implantação de energia elétrica 

para locomoção dos trens, já que o combustível estava encarecendo os serviços. 

Em 1922, o Engº Francisco de Monlevade, inaugurou a nova tecnologia para a linha, 

que agora se encontrava eletrificada, sendo a primeira ferrovia da América Latina a 

usar energia elétrica para locomoção. A eletrificação da Cia. Paulista foi na 

contramão dos acontecimentos do país naquela época, que já flertava com o modal 

rodoviário devido às políticas de Washington Luís e às más administrações das 

ferrovias privadas. Naquela data, diversas ferrovias já se encontravam em estado de 

falência, como foi o caso da Sorocabana, a primeira ferrovia a ser estatizada, em 

1919 (PAULA, 2000). 

Sua constante modernização, pontualidade e qualidade de serviços davam fama à 

Paulista, sendo muito lucrativa, atraindo capital estrangeiro e foi pioneira em seu 

setor. Além da instauração de hortos florestais para atender as necessidades da 

ferrovia no Estado, a Cia. Paulista também foi pioneira em instaurar Previdência 
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Social para seus empregados. Segundo o Site do Museu da Companhia Paulista27 , 

as principais iniciativas pioneiras da companhia foram: 

• Institui a 1ª Previdência Social no Brasil em 1923, foi fundada a caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários; 

• Integrou a 1ª direção de fundação do Gabinete de Leitura Rui Barbosa; 

• Fundou a 1ª Diretoria do Paulista Futebol Clube; 

• Fundou o Grêmio Recreativo dos empregados da Cia. Paulista; 

• Criou o 1º Horto Florestal experimental em Jundiaí, nomeando o Engenheiro 
Agrônomo Edmundo Navarro de Andrade como 1º Diretor em 1903; 

• Construiu o 1º núcleo de casas populares em Jundiaí para seus funcionários, 
existentes até hoje, próximo ao Cemitério Nossa Senhora do Desterro. 

A Cia. Paulista, além de uma importante força logística e econômica, foi um 

importante articulador territorial. Os pousos que receberam as estações de trem 

tiveram a oportunidade de se desenvolver e fundaram seus primeiros núcleos 

urbanos na área envoltória das estações e vilas ferroviárias. As cidades com seus 

tecidos urbanos mais consolidados, como nos casos de Campinas e Jundiaí, tiveram 

maior desenvolvimento urbano através do eixo ferroviário.  

No entanto, a Cia. Paulista apesar de sua excelência, não divergiu do destino das 

ferrovias do resto do país. A partir da segunda guerra mundial e da priorização do 

modal rodoviário, a Cia. Paulista começa a perder seu status de excelência e é 

incorporada à FEPASA, em 1971, onde o Estado se torna seu maior acionista. 

Posteriormente, seus trilhos são concessionados para transporte de carga para a 

FERROBAN S/A, que atualmente pertence à ALL. 

  

                                                      
27 Museu da Companhia Paulista. Disponível em: 
http://museudacompanhiapaulista.jundiai.sp.gov.br/historico/ Acessado em Mai/2016. 

http://museudacompanhiapaulista.jundiai.sp.gov.br/historico/
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CAPÍTULO III: 
CONFORMAÇÃO URBANA DE LOUVEIRA, VINHEDO E 

VALINHOS 
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A consolidação do território da RMC (Figura 5) se inicia no século XIX, com a 

implantação das lavouras de café e com a articulação das ferrovias, que interligavam 

Campinas às diversas outras zonas cafeeiras, à capital e ao Porto de Santos. Assim, 

a ampla infraestrutura de transporte, comércio e serviço que se desenvolveu no 

território possibilitou que, décadas depois, a indústria se implantasse em Campinas 

e suas cidades envoltórias, agora interligadas pela Rodovia Anhanguera, inaugurada 

na década 1940. Os programas de desenvolvimento como o Plano de Metas28 

                                                      
28 Segundo Bresser-Pereira (1973), o Plano de Metas, de J. Kubitscheck, “proporcionou a 
industrialização do país, criando condições favoráveis aos investimentos privados nacionais e 
estrangeiros, e o crescimento de investimentos governamentais constituem a explicação básica do 
extraordinário desenvolvimento por que passou o país nesse período.”. A industrialização do país foi 

Figura 5 - Mapa da Região Metropolitana de Campinas. 2017. 
Fonte: EMPLASA, 2017. 
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(1956-1961) Proálcool29 foram fatores importantes na industrialização e em 

investimentos na região, projetando Campinas nacionalmente e internacionalmente. 

A implantação da UNICAMP, do CPqD, Replan e CTI indicam o início da 

concentração de pesquisas e estudos em tecnologia, que hoje caracterizam a região 

de Campinas como Polo Tecnológico, e que fomentaram a instauração de pequenas 

e médias empresas na região (CANO; BRANDÃO, 2002).  

No entanto, foi a descentralização industrial (VILLAÇA, 2001) iniciada na década de 

1970, que norteou a paisagem urbana que encontramos nos dias de hoje. A grande 

ocupação industrial no eixo da Rod. Anhanguera fez com que o território adquirisse 

novos usos, novos tipos de ocupação (condomínios fechados; êxodo rural) e novas 

relações foram estabelecidas com a cidade tradicional, provocando os fenômenos 

urbanos conhecidos como conurbação (VILLAÇA, 2001) e dispersão urbana (REIS, 

2006) – características marcantes do território que hoje conformam a RMC. A grande 

migração em massa para estas novas áreas industriais incrementaram a população 

local em números significativos e foram as precursoras do tecido urbano que hoje 

conformam os municípios da RMC. Segundo Schicchi (2014), 60% da população da 

área metropolitana era fruto de migrações na década de 1970. Este número passa 

para 48% em 1991, e 43% em 1996. Este crescimento demográfico em pouco tempo 

reflete-se diretamente nas políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural 

local. As migrações ainda são um fenômeno recorrente na RMC, que se caracteriza 

pela migração pendular e pelas cidades-dormitórios, efeitos destes fenômenos.  

 

                                                                                                                                                                      
orientada pela vinda da indústria automobilística, que impulsionou, também, a consolidação de 
políticas rodoviárias presentes no Plano de Metas.  
29 O Proálcool (1975), de Geisel, foi um programa de biocombustíveis a base do etanol que visava 
uma alternativa ao combustível fóssil. O programa foi lançado em uma das crises mundiais do 
petróleo, em 1973, época em que o país se encontrava em pleno desenvolvimento (NITSCH, 1991). 
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A Região Metropolitana de Campinas foi instituída pela Lei Complementar n° 87030 

por 20 municípios: Americana, Arthur Nogueira Campinas, Cosmópolis, Engenheiro 

Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, 

Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo 

Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Sua extensão territorial, segundo os 

dados da AGEMCAMP (2016)31, a RMC corresponde a 1,5% do território paulista, 

7% da população do Estado de São Paulo e tem 97,53% em Grau de Urbanização. 

Na questão econômica, a RMC possui 8,5% do PIB e 7,45% das exportações do 

Estado de São Paulo. 

Contudo, apesar da proximidade e da intensa relação estabelecida entre os 

municípios estudados no recorte, Louveira não pertence à RMC – pertence à 

                                                      
30 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.do?id=5198. Acessado em Mar/2017. 
31 AGEMCAMP. Agência Metropolitana de Campinas. Disponível em: 
http://www.agemcamp.sp.gov.br/produtos/perfilrnc/view/perfil.php#. Acessado em Mar/2017. 

Figura 6 - Mapa de Migrações Pendulares na RMC entre 1991 e 2000. 
Fonte: GUTMANN, 2014. 

http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.do?id=5198
http://www.agemcamp.sp.gov.br/produtos/perfilrnc/view/perfil.php
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Aglomeração Urbana de Jundiaí (EMPLASA, 2017) (Figura 7), criada em 2011 

através da Lei Complementar nº 1.14632, que foi a primeira Aglomeração Urbana 

estabelecida por lei no Estado de São Paulo. A AUJ é formada por 7 municípios: 

Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea 

Paulista. Conformada entre as Regiões Metropolitanas de Campinas e São Paulo, a 

AUJ conta com uma grande área industrializada, com participação de 3,1% no PIB 

Estadual e crescimento demográfico de 1,88% na primeira década do século XXI – 

superando os números da Macrometrópole Paulista (1,84%) e índice estadual, de 

1,10%.  

 

 

  
                                                      
32 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=161913. Acessado em Mar/2017. 

Figura 7 - Mapa da Aglomeração Urbana de Jundiaí, 2017. 
Fonte: EMPLASA, 2017. 

http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=161913
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3.1.TRANSFORMAÇÕES URBANAS E DINÂMICAS CONTEMPORÂNEAS  

Para entendimento e análise das diversas transformações ocorridas no território ao 

longo dos anos, foram desenvolvidos mapas que demonstram os fenômenos 

ocorridos no recorte estudado (Valinhos, Vinhedo e Louveira) desde a implantação 

da ferrovia e das estações ferroviárias, em 1872, até a década de 2010.  

Foram elaborados sete mapas no total, cada um representando as transformações 

do tecido urbano a cada duas décadas, tendo como ponto de partida a implantação 

da ferrovia da Cia. Paulista em 1872. Os elementos norteadores da análise foram os 

setores formados a partir das linhas de transportes, entendidos como indutores da 

urbanização das cidades e por isso os mapas foram desmembrados em três 

momentos: mapa do território formado ao longo dos trilhos da ferrovia Cia. Paulista e 

Estrada da Boiada, da Estrada Estadual Campinas - São Paulo, expansão na 

década de 1920 e implantação da Rodovia Anhanguera, expansão na década de 

1940 até os dias atuais. As estradas, de certa forma, substituíram a linha férrea 

como elemento articulador entre as cidades, uma vez que possuem trajetos 

paralelos à linha da Cia Paulista. Devido à facilidade de acesso, aos investimentos 

na infraestrutura das rodovias e no setor automobilístico (VILLAÇA, 2001), a ferrovia 

acabou por se tornar obsoleta e seu declínio foi se dando aos poucos, decorrente de 

más gestões sucessivas, falta de investimentos públicos e desuso por parte da 

população - que aos poucos ia adotando o modal do automóvel particular. A análise 

busca dissertar estes momentos de ruptura entre modais e como o território assimila 

ou não essas mudanças, o que remete ao cenário contemporâneo, marcado pela 

presença de remanescentes sem nenhuma utilização. 

Em um primeiro momento, são analisadas as vilas em 1872, entre Jundiaí e 

Campinas, período em que o território era contínuo e conformado por “bairros33”, ou 

seja, em que Vinhedo e Louveira eram bairros de Jundiaí e Valinhos era bairro de 

Campinas. Antes desta data, nenhuma das três cidades do recorte estudado se 

encontrava mapeada, portanto. Com a implantação da ferrovia, estes bairros se 

desenvolveram no entorno de suas estações, e ganharam definições urbanas, como 

demonstram os Mapas “Folha de Campinas” (Mapa 1)34 e “Folha de Jundiaí” (Mapa 

                                                      
33Segundo PIRES (2000), a palavra “bairro” significa “aglomeração de fazendas e um pequeno 
vilarejo” e é aplicada no contexto temporal do fim do século XIX. 
34 Os mapas “Folha de Campinas” e “Folha de Jundiahy” datados de 1900 e 1925 estão anexados. 
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2), de 1900. Paralelamente à ferrovia, há a Estrada da Boiada, que foi a responsável 

por escoar a produção cafeeira até o Porto de Santos nos lombos dos muares. Estas 

informações estão expressas no “Mapa de Expansão Física  1 ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 - Folha de Campinas. 1900.  
Fonte: Edição e ampliação feitas pela autora. Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Mapa 2 - Folha de Jundiahy. 1900.  
Fonte: Edição e ampliação feitas pela autora. Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Em um segundo momento, há duplicação da ferrovia na década de 1910, a 

eletrificação desta e a implantação da Estrada Estadual Campinas – São Paulo na 

década de 1920. Com isso houve maior expansão dos núcleos urbanos, que hoje 

conformam os centros das cidades estudadas, como demonstram os mapas “folha 

de Campinas” (Mapa 3 ) e “Folha de Jundiaí” (Mapa 4), de 1925 (Mapa de Expansão 

Física  2). Até a década de 1940 (Mapa de Expansão Física 3), os territórios não 

sofrem grandes transformações urbanas, bairros marginais ao centro e indústrias 

começam a despontar no espaço urbano entre a ferrovia e a Estrada da Boiada. Em 

Valinhos, a antiga fazenda Macuco se desmembra em lotes para produção do figo 

roxo, conforme podemos verificar pela legenda apontada no mapa de Evolução 

Urbana (Mapa 5), do Plano Diretor de Valinhos, de 1996. Concomitantemente com a 

pequena expansão urbana das décadas anteriores, os movimentos emancipatórios 

em Vinhedo e Valinhos tomam força e Vinhedo se emancipa em 1948 (VIVEIROS, 

2005), mesmo ano da implantação da Rodovia Anhanguera (REIS, 2014). Esta é a 

responsável por marcar o terceiro momento no desenvolvimento das cidades: é a 

partir da década de 1940 que se inicia a ruptura entre os modais, o que provocaria a 

Mapa de Expansão Física  1 - Décadas de 1872 /1900. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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descontinuidade do território, que pode ser vista nos mapas seguintes a esta data 

(Mapa de Expansão Física 4, Mapa de Expansão Física 5, Mapa de Expansão 

Física  6 e Mapa de Expansão Física  7).  

 

 

 

 

 

Mapa 3 - Folha de Campinas. 1925.  
Fonte: Ampliação e edição feita pela autora. Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Mapa 4 - Folha de Jundiahy. 1925. 
Fonte: Ampliação e edição feita pela autora. Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Mapa de Expansão Física  2 - Décadas de 1910/1920 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 

 

 

Mapa de Expansão Física  3 - Décadas de 1930/1940. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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A partir de 1950/60, inicia-se a desconcentração urbana, com a implantação de 

indústrias e loteamentos de antigas fazendas às margens da Via Anhanguera (Mapa 

de Expansão Física 4), e ocupação das periferias - fenômenos ocorrentes 

principalmente em Valinhos, que se emancipa na década de 1950 (PIRES, 2000). A 

ferrovia começa a perder sua força articuladora que agregava, até então, o território, 

que se tornou fragmentado e disperso. Pode-se notar, a partir da foto aérea datada 

de 1962 (Figura 8), a constituição de bairros para além da área central e o início do 

parcelamento do solo nas marginais da via Anhanguera. Segundo Reis (2006), o 

processo de industrialização e a transição do rural para o urbano iniciados na 

década de 1950, causaram uma enorme demanda por terra urbanizada, e 

Mapa 5 - Mapa de Evolução Urbana de Valinhos - Áreas Loteadas. A intervenção em 
vermelho destaca o loteamento do Bairro Macuco, na década de 1940. 
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa da Prefeitura de Valinhos, 1993. 
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consequentemente, o preço da terra aumentou. Assim, surgem novos bairros 

periféricos: se conformam longe da infraestrutura central de comércio e serviço – 

onde o preço da terra é maior.  

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de Expansão Física  4 - Décadas 1950/60. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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 Figura 8 - Imagens aéreas da área urbanizada de Valinhos. 1962. Destaque em 
vermelho para representar o bairro central dos bairros envoltórios.  
Fonte: Intervenção da autora sobre foto aérea do Instituto Agronômico de Campinas, 
IAC, 1962. 
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A partir das décadas de 1970 e 1980 (Mapa de Expansão Física 5), ocorre a 

descentralização das indústrias das grandes metrópoles e as vias regionais exercem 

grande influência no fenômeno da dispersão territorial (REIS, 2006).  

 

 

As cidades de Valinhos, Vinhedo e Louveira, agora emancipadas, e com suas 

próprias políticas públicas de incentivo à indústria, recebem um grande contingente 

de indústrias e de loteamentos abertos e fechados. A via Anhanguera foi a 

responsável pelos fenômenos de dispersão, esgarçamento do tecido urbano (REIS, 

2006) e pela conurbação (VILLAÇA, 2001) que o território apresenta a partir das 

décadas de 1970/80. Para Villaça (2001), isso se deve ao alto grau de acessibilidade 

da terra urbana, à facilidade de acesso entre elas e seu alto valor de uso. O autor 

ainda disserta sobre as diferenças entre os modais e os diferentes tipos de 

urbanização que estes articulam: 

(...) há uma íntima relação entre as vias regionais de transporte e o crescimento físico das 
cidades. As ferrovias provocam crescimento descontínuo e fortemente nucleado, em que o 
núcleo e o polo se desenvolvem junto às estações ferroviárias. As rodovias provocam um 
crescimento mais rarefeito e descontínuo e menos nucleado que as ferrovias. Isso se deve às 

Mapa de Expansão Física  5 - Décadas de 1970/1980. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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diferenças de acessibilidade oferecidas pelos dois tipos de via. Na ferrovia, a acessibilidade 
só se concretiza nas estações; na rodovia, pode se concretizar em qualquer ponto. 

Aliado às facilidades econômicas na obtenção do automóvel particular e às novas 

políticas de construção de acessos à rodovia, instituída pela DERSA em 1976 

(REIS, 2014), a Anhanguera se torna uma das mais importantes vias do Estado de 

São Paulo. A ruptura entre os modais é percebida no território, que acaba difundindo 

outro tipo de urbanização. Dilma Paula (2000 : 9) disserta sobre o desmonte das 

políticas de incentivo ao setor ferroviário, que acaba ganhando força na década de 

1960: 

Permitindo o sucateamento das ferrovias, o governo brasileiro incentivava, ao mesmo tempo, 
o transporte rodoviário. O golpe de misericórdia foi desferido quando as ferrovias começaram 
a perder seus passageiros e suas cargas. A justificativa oficial passou a ser a da ineficiência, 
do déficit e da dispendiosidade na recuperação do sistema. Por esses fatores o governo 
construiu todo um programa de erradicação dos ramais antieconômicos, fortalecido a partir da 
década de 60. 

Concomitante com os fenômenos ocorridos na Anhanguera e com as políticas de 

incentivo rodoviário, a Estrada Estadual Campinas – São Paulo, conhecida como 

Estrada Velha, teve suas margens majoritariamente ocupadas somente nas décadas 

de 1970/80, 50 anos após sua implantação. Seu uso inicial foi absorvido pela via 

Anhanguera, deixando-a desabitada por meio século, tendo suas margens ocupadas 

apenas após a mudança de relações entre o município e a Estrada Velha. As 

cidades acabaram absorvendo-a para maior fluxo e acessibilidade dentro do 

município, sendo tratada como uma via arterial apesar de seu uso inicial ser de via 

expressa. Este é o caso também da Estrada da Boiada, que hoje conforma ruas 

centrais. A apropriação destes vetores se deu devido ao fácil acesso aos territórios 

de vizinhança através do automóvel (Campinas, Jundiaí e São Paulo) e à grande 

concentração de indústrias e acessos aos condomínios fechados ao longo da 

extensão de ambas. O cenário descrito por Reis (2006) demonstra as dinâmicas de 

ocupação e locomoção no território estudado:  

Entre São Paulo e Campinas, nos loteamentos fechados, misturam-se residências 
permanentes com as de lazer. Nota-se que muitas inicialmente de uso temporário, tornaram-
se depois residências permanentes. Tudo indica que há um fluxo muito grande de famílias, da 
região Metropolitana de São Paulo para a Região Metropolitana de Campinas. 

(...)Um novo modo de vida urbana, no qual muitas pessoas circulam de um setor para o outro 
em carros particulares ou em ônibus fretados e vans, para ir a universidades, a shoppings 
centers, aos seus locais de trabalho ou para voltar a seus condomínios e loteamentos 
fechados. 
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Nas décadas de 1990 e 2000, conforme Mapa de Expansão Física 6, e 2010 - Mapa 

de Expansão Física  7, ocorre uma inversão da lógica de crescimento espraiado 

dominante a partir de 1950/60: a ferrovia e a Estrada da Boiada voltam a ter suas 

margens ocupadas, mas por condomínios fechados destinados às famílias de alta 

renda, onde o maior crescimento se concentra nas antigas áreas rurais de Vinhedo e 

Louveira. Com início em 1990, as cidades se unem pelo seu território intra-urbano, 

onde a ferrovia e a Estrada da Boiada guiam a urbanização novamente, se 

conurbando completamente. O território volta às suas origens, se tornando contínuo, 

mas agora com uma paisagem urbana substituindo a rural. 

A partir das constatações nos levantamentos de campo, é possível evidenciar a 

dificuldade de distinção da passagem de um município para o outro, tanto pela 

Anhanguera quanto pela Estrada Velha ou pela Estrada da Boiada/ferrovia. A 

identificação do território somente é possível quando se observa aos centros das 

cidades, que ainda guardam as relações com a arquitetura e urbanismo datados das 

décadas anteriores e suas correlações com o entorno. 

 

 
 Mapa de Expansão Física  6 - Décadas de 1990/2000. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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Mapa de Expansão Física  7 - Década de 2010. 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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3.1.LOUVEIRA 

Louveira é a primeira parada no trecho Jundiaí-Campinas da Cia. Paulista. Instalada 

em 1872, a Estação de Capivary (como foi primeiramente nomeada) foi o passo 

inicial para desenvolvimento do vilarejo, que teve seu primeiro pouso em 1639, 

fundado por Gaspar de Oliveira (CÂMARA DE LOUVEIRA, 2009). Este bandeirante 

espanhol também participou da fundação de Jundiaí, em 1651 (EMPLASA, 2009). 

Em dado informal, citado na Revista da Câmara de Louveira (2009), teria sido 

Gaspar quem plantou as primeiras videiras da vila, vindas da região de Jaraguá - 

onde possuía plantação própria. Com a imigração de italianos para a região, o 

plantio de videiras se intensificou e contribuiu para o enraizamento de sua cultura na 

vila. No entanto, o impulso para o desenvolvimento do núcleo urbano se deu a partir 

da implantação da linha férrea e da estação ferroviária da Cia. Paulista de Estradas 

de Ferro (CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2012). Com a chegada da Estrada de 

Ferro Carril Itatibense, Louveira teve a oportunidade de sediar duas estradas de 

ferro. A implantação ocorreu em 1887, havendo uma pequena ampliação da estação 

ferroviária para comportar as duas ferrovias, em 1890 (SONA; MONTERREY, 2014). 

O núcleo urbano se desenvolveu em torno da estação ferroviária e com a 

intensificação da imigração italiana em 1890, a vila começou a tomar formas de 

cidade (HARDER, 2007) (Figura 9 e Figura 10).  

A orientação da nova Estação ferroviária em direção ao bairro Vila Pasti consolidaria 

a direção em que a urbanização estava se desenvolvendo, em 1915, com algumas 

residências e a cerâmica Vila Pasti. Também era o traçado da E.F. Itatibense e onde 

se localizavam as principais fazendas de café (Mapa 6 e Mapa 7). Em 1921, 

Louveira foi escolhida para a implantação da Subestação Francisco de Monlevade, a 

300 metros da Estação Ferroviária, pela Cia. Paulista, sendo a primeira na América 

Latina cujos trilhos receberam o trem elétrico, em 1922 (Figura 12). 
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Figura 9 - Estação Ferroviária de Louveira. A figura não possui data, porém, acredita-se que 
tenha sido tirada antes da reforma de 1915, pois a Gare ainda tem seu tamanho reduzido e há 
passarela de passageiros, que é feita por cima dos trilhos. Com a reforma de 1915, inaugura-se 
o túnel de passageiros por baixo dos trilhos. As linhas já estão duplicadas, fato ocorrido em 
1913, e já há o desvio no trilho para a E.F. Itatibense, inaugurada no fim do século XIX. Sem 
Data.  

FONTE: Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 

 

Figura 10 - A Estação Ferroviária de Louveira e seu núcleo inicial. Apesar da imagem não 
possuir data de publicação, acredita-se que esta seja uma das primeiras imagens a se ter do 
núcleo urbano de Louveira no início do século XX, pois ainda não havia a via que transpassa a 
ferrovia, inaugurada na década de 1950, e nem a ponte que interliga o bairro ao fundo com a 
área da estação e da vila ferroviária, inaugurada na década de 1930 (Figura 11). Sem data.  

FONTE: Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível 
em: http://museudacamara.com.br/mdpjat/. Acessado em Nov/2016. 

http://museudacamara.com.br/mdpjat/
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Figura 11 - Inauguração da Ponte da Vila Pasti, na década de 1930, que liga a área oeste 
de Louveira à área central.   
Fonte: Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível em: 
http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 

Figura 12 - Subestação Elétrica Engº Monlevade. 
Fonte: Produzida pela autora. 2016. 

http://museudacamara.com.br/mdpjat/
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Mapa 6 - Ampliação do mapa do município de Jundiaí, datado de 1900, onde se 
localizam Louveira, Rocinha, Itatiba, fazendas envoltórias e o traçado das ferrovias Cia. 
Paulista e E.F. Itatibense.  
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 

Mapa 7 - Ampliação do mapa do município de Jundiaí, datado de 1925, onde se localizam 
Louveira, Rocinha, Itatiba, maior número de fazendas envoltórias e o traçado das ferrovias 
Cia. Paulista e E.F. Itatibense.  
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Segundo João Chamani (CÂMARA DE LOUVEIRA, 2009 :19)35, antigo ferroviário de 

Louveira, a cidade tinha menos de 1.100 habitantes quando ele se mudou para lá, 

em 1937: “A cidade se mantinha com a produção de uva. Havia muitas lavouras que 

hoje foram tomadas por condomínios e casas [...]. Os produtores não produzem 

como antes, pois a atividade não dá lucro”.  

Foi em Louveira que nasceu a uva de mesa mais cultivada do Estado, em 1933, 

segundo Harder (2007). É a Niágara Rosada, que sofreu mutação somática da 

Niágara Branca, dando a esta bagas de cores avermelhadas, colocando o município 

no mapa da produção de uvas.  

Bairros começaram a surgir e o que hoje é conhecido por ser o bairro central da 

cidade, era onde a atividade comercial, social e econômica acontecia. Com exceção 

do Bairro de Abadia, tradicional bairro criado pelos imigrantes italianos. Os bairros 

periféricos começaram a se expandir somente após a década de 50, concomitante 

com a implantação da via Anhanguera e com a emancipação de Vinhedo (Mapa 8).  

 

 
Mapa 8 - Mapa do Município de Louveira, 1963. Ampliação feita para demonstrar a área central 
consolidada e o início da conformação do bairro Santo Antônio, lindeira à Rod. Anhanguera.  

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
Até a década de 1950, Louveira possuía uma grande produção frutífera (Figura 13 e 

Figura 14) sendo a uva o carro-chefe da economia. A área rural circundava todo o 

município, de topografia acidentada e clima favorável ao plantio (Figura 15). A 
                                                      
35 João Chamani, assim como seu pai, foi ferroviário. Trabalhou como operador nas subestações da 
ferrovia em Louveira, Campinas e Sumaré. Nascido em Tatu, se mudou para Louveira em 1937, aos 
5 anos de idade. Trabalhou na Estação de Louveira até 1970, quando se aposentou.  
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urbanização se limitava à área central, onde está situada a Estação Ferroviária, 

ponto mais baixo da cidade.  

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Avenida José Niero na década de 1940, em frente à estação ferroviária. 
 
Fonte: Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível 
em: http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 

 

Figura 13 - Transportadora de frutas e mudas de eucaliptos da firma dos Irmãos Tarallo, 
na década de 1940, em frente a estação ferroviária.  
Fonte:  Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível em: 
http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 

http://museudacamara.com.br/mdpjat/
http://museudacamara.com.br/mdpjat/


86 
 

 
Figura 15 - Vista do Bairro Santo Antônio, na década de 1950, quando ainda era 
predominantemente rural. 
Fonte: Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível 
em: http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 

 

 

A indústria começou a despontar em Louveira após a implantação da Rodovia 

Anhanguera, que possibilitou a instalação de indústrias em suas marginais, 

fenômeno que se disseminou nos municípios da região. Dentre elas está a empresa 

Frango Assado, fundada em 1953, a Indústria de Louças Nerina, fundada em 1955, 

a Alshtron Loveira Ltda, em 1959 e a Organização Comercial Lago Azul, em 1961 

(CANTELI, 2010). Todas localizadas às margens da Rodovia Anhanguera, no Bairro 

Santo Antônio. Este bairro se desenvolveu muito, principalmente nas décadas de 

1970 e 80 (Mapa 9), enquanto o centro e seus bairros envoltórios ficaram 

estagnados no tempo. O Mapa 10 evidencia este processo, que se intensificou após 

a emancipação de Louveira. O Mapa 10 também demonstra a intensa urbanização 

ao longo a Rodovia Anhanguera, enquanto o centro permanece como no Mapa 9, de 

1962.  

A partir da década de 1990 (Mapa 11),a especulação imobiliária implantou diversos 

condomínios fechados ao norte, sul e leste do município, margeando a antiga 

Estrada Campinas-São Paulo e o antigo centro. 

 

http://museudacamara.com.br/mdpjat/
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Mapa 9 - Fotografia aérea do município de Louveira, 1962. Fonte: Ampliação e edição da 
imagem feita pela autora. Instituto Agronômico de Campinas, IAC, 2016. 

 

 

 

 
Mapa 10 - Ampliação do Mapa de Louveira, 1979.  
Fonte: Biblioteca de Geografia, UNICAMP, 2016 
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Mapa 11 - Foto aérea do centro de Louveira, 1994.  
Fonte: Ampliação e edição da imagem feita pela autora. Museu Digital Professor José 
Ademir de Tasso. Disponível em: http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em 
Ago/2016. 
. 

 

 

Figura 16 - Construção da ponte que liga o centro ao Bairro Santo Antônio, em 1959. 
Fonte: Museu Digital Professor José Ademir de Tasso. Disponível em: 
http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 

http://museudacamara.com.br/mdpjat/
http://museudacamara.com.br/mdpjat/
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Também na década de 1990, diversas indústrias se implantaram no município. 

Dentre elas está a Procter & Gamble do Brasil & Cia, Ahlstrom PapersGroup, Ancor 

Pet Packaging, Valki Plásticos e Máquinas Ltda. (HARDER, 2007), Unilever Brasil 

Ltda, Hewlett Packard Brasil Ltda, Kraft Foods Brasil S.A., Magazine Luiza S.A. – 

totalizando, em 2009, 110 indústrias em atividade na cidade (CANTELI, 2010). Há 

também grande quantidade de frigoríficos, que segundo Harder (2007) têm grande 

importância no setor primário e na geração de empregos diretos. O setor primário é 

representativo, mas não é o principal, empregando 1630 trabalhadores na atividade 

agrícola (SANTOS, 2004). O setor terceário, baseado no turismo gerado pela 

proximidade de parques temáticos como o Hopi Hari e o Wet’n’Wild, e pelo agro-

turismo promovido pelo Circuito das Frutas, é recente porém significativo para o 

município, atraindo visitantes em diferentes épocas do ano.  

Hoje o cenário encontrado em Louveira é semelhante aos encontrados em Valinhos 

e Vinhedo, porém com maior discrepância das outras duas cidades em relação aos 

dados de crescimento relativo e extensão urbana. Condomínios fechados tomam a 

paisagem assim que se adentra a pequena cidade, seja pela antiga Estrada 

Campinas-São Paulo ou pela Anhanguera. A rodovia Anhanguera corta a área 

urbanizada e segrega o núcleo inicial (1872 – 1950) da cidade industrial (1950 – 

1980) (Mapa 12). O núcleo inicial se conecta com a cidade industrial a partir da 

Rodovia Romildo Prado, que se estende por aproximadamente dois quilômetros.  

O acesso para pedestres entre as duas frações de urbanização é difícil. A via, de 

alta velocidade, não permite que haja passeio em suas margens, sendo o uso do 

automóvel quase que obrigatório para acessá-la, situação incongruente para um 

município com tão poucos habitantes. Entretanto, a própria Câmara dos Vereadores 

se localiza nesta rodovia de difícil acesso aos pedestres, assim como a Prefeitura, a 

apenas dois quilometros de distancia desta. Algumas Secretarias do município se 

localizam no Bairro Santo Antônio e na Rodovia Anhanguera. Nenhum prédio da 

administração pública se localiza no antigo centro, o que denota o desprestígio que 

este foi ganhando ao longo do tempo. Além da dificuldade de acesso aos prédios 

públicos, há também o fato de que Louveira não possui rodoviária, sendo a Via 

Anhanguera a única parada para os cidadãos residentes que se utilizam dos ônibus 

de linha interurbanos. Ou seja, o transporte público se dá ao longo dos eixos de 

urbanização dispersa, sem urbanidade. A primeira linha foi inaugurada em 1956 
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(SANTOS, 2004) sendo Louveira a única parada na viagem de Vinhedo a Jundiaí, 

que até hoje não recebeu investimentos para ampliação ou melhoria. Segundo a 

Folha Notícias 10 , haverá a implantação de uma Estação Rodoviária, em terreno 

que se localiza em frente à Estação Ferroviária. Porém, não há data para o início e 

conclusão das obras. 

Mon 

 

  

 

Política e administrativamente, Louveira pertenceu à cidade de Jundiaí durante 300 

anos, juntamente com Vinhedo (HARDER, 2007). Em 1948, Vinhedo se emancipou, 

tornando-se município e Louveira foi incorporada como bairro, fato que era motivo 

de grande orgulho para Vinhedo, como se nota neste recorte de jornal da Folha de 

Vinhedo, 12 de Janeiro de 1951 (PIRES, 2004): 
(...) Dentre os seus inúmeros bairros, destaca-se o de Louveira, situado a 7 
kilometros da sede, possuindo grande número de residências modernas, comércio 
intenso, cerâmicas, olarias, oferencendo toda área uma visão magnífica de seus 
extensos parreirais de uvas finas.  

 

Percebe-se a importância de Louveira territorialmente, como bairro de Vinhedo, e 

posteriormente, pela força política na Câmara dos Vereadores. Na primeira eleição, 

Mapa 12 – Foto aérea de Louveira, 2017.  
Fonte: Fotomontagem da autora sobre base do Google Earth, 2017. 
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Louveira elegeu 5 vereadores para a Câmara36. Em 1955, com as reivindicações 

dos vereadores eleitos e da população do bairro, o Distrito de Louveira é criado 

(HARDER, 2007). Em 1964, é emancipado e se torna o município de Louveira, 

através de uma assembleia e um plebiscito feitos pela Prefeitura de Vinhedo 

(CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2012). 

 

Hoje, Louveira pertence à Microrregião de Jundiaí. Segundo o CENSO 2010, 

habitam 37.125 pessoas no município – caracterizando-a como uma cidade de 

pequeno porte - onde 96,15% de sua população vive em área urbana e apenas 

3,85% na área rural. Aproximadamente 6.500 habitantes exercem funções fora do 

perímetro municipal, que representam 17,5% da população total, em migração 

pendular, ou seja, muitos de seus moradores utilizam a Rodovia Anhanguera, por 

sua proximidade com grandes centros. O IDHM é 0,777, considerado alto e sua 

densidade demográfica é de 673,37 hab/km².Louveira faz parte do Circuito das 

Frutas desde 2002, promovendo anualmente a Festa da Uva e a Expo Caqui – que 

são festas tradicionais da cidade, sendo a primeira ocorrida em 1956, no Clube 

Bandeirantes (SANTOS, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 IBGE. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/louveira.pdf. 
Acessado em Abril/2016. Acessado em: Dez/2016. 
 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/louveira.pdf.%20Acessado%20em%20Abril/2016
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/louveira.pdf.%20Acessado%20em%20Abril/2016
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3.2.VINHEDO 

Vinhedo é a segunda parada no trecho entre Jundiaí e Campinas – é a estação 

intermediária. Antes nomeada Cachoeira, depois Distrito de Rocinha e por fim, com 

a emancipação, tornou-se município de Vinhedo, em 1948. No entanto, a primeira 

ocupação que se tem informação data de 1620, com a implantação do primeiro 

pouso, que se desenvolveu ao longo da Estrada da Boiada, que corta o município de 

Vinhedo até os dias de hoje. O povoado cresceu e deu origem à Vila Cachoeira, em 

1840, nome dado devido à influência da Fazenda Cachoeira. Mais tarde e alguns 

anos após a implantação da ferrovia, em 1872, seu nome se mudou para Rocinha. A 

população era composta de imigrantes e escravos, em sua maioria. No entanto, 

foram os italianos que implantaram a agricultura local, com predominância de 

videiras e produção de vinho caseiro, que deu origem ao nome de Vinhedo, 

posteriormente (CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2012).  

A vila já era composta de imigrantes alemães e suíços, que iniciaram o núcleo 

urbano local. Porém, foi com a vinda dos italianos e com a chegada da ferrovia que 

a pequena vila começou a tomar formas urbanas. Com a implantação da ferrovia e 

da primeira estação, em 1872, a Estação de Rocinha mobilizou um pequeno 

comércio local, que foi crescendo (Mapa 13, Mapa 14, Mapa 15) e hoje configura a 

região central do município. Segundo Ferragut, (2004, apud PIRES, 2004)37: 

A cidade era o seguinte. Começou com a estação da linha do trem. Aí quando fizeram a 
estação, a própria companhia botou um nome lá na estação. Não perguntaram nada para 
ninguém. Vamos fazer uma estação aqui, eles olharam em volta. Dizem que tinha uma roça 
de milho ali e botaram a estação de Rocinha. E ficou. Mas na rua principal de hoje, era a 
estrada municipal que comunicava São Paulo com o interior. E a cidade começou a crescer 
em torno daquela estrada. Então hoje é a 9 de Julho a rua principal Tudo foi começando a 
crescer ali, tinha armazém, enfim, tudo o que era comércio foi crescendo ali naquela rua. 

Em 1908, se tornou Distrito de Rocinha, sendo integrado ao município de Jundiaí, 

fomentando o núcleo urbano (CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2012) e dando maior 

liberdade para os cidadãos, que ainda não possuíam luz elétrica, reservatórios de 

água, esgoto e nem escola. A população italiana foi responsável pelo 

desenvolvimento de Rocinha, que diversificou as culturas das plantações. Em pouco 

tempo, havia uma grande produção de uvas para fabricação de vinho e grappa, além 

da produção de diversas frutas, legumes e verduras (VIVEIROS, 2005).  

                                                      
37 Carlos Ferragut, 73 anos e agricultor de Vinhedo, cuja família reside há muitos anos no município. 
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Mapa 13 - Ampliação de Mapa “Folha de Jundiahy” de 1900, com destaque para o 
Bairro de Rocinha.  
Fonte: intervenção da autora sobre original do Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 

Mapa 14 - Ampliação de Mapa “Folha de Jundiahy” de 1925, com destaque para o Bairro 
de Rocinha.  
Fonte: intervenção da autora sobre original do Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Em 1908, a Fazenda Cachoeira já havia mudado sua razão social para Sociedade 

Agrícola Monteiro de Barros (VIVEIROS, 2005) e havia sido loteada para a 

população local.Com uma forte geada que assolou a região, todos os cafezais 

sofreram grandes perdas, enquanto as uvas e os outros produtos cultivados em 

Rocinha se mantiveram, alcançando certo prestígio econômico e possibilitando 

manter a economia local (VIVEIROS, 2005).  

Foi com a prosperidade da produção de videiras que Rocinha conseguiu se 

emancipar de sua cidade-sede, Jundiaí. A fruta proporcionou o desenvolvimento 

urbano e econômico de Rocinha nas primeiras décadas do século XX, se tornando 

referência regional da produção. Assim, Viveiros (2005) discorre sobre o pedido de 

autonomia, encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, em 1948 (Figura 17 e Figura 18): 

Mapa 15 - Mapa do distrito de Rocinha, 1937.  
Fonte: Ampliação e edição feitas pela autora sobre original do Arquivo do Estado de São Paulo, 
2016. 
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(...) A cidade possui iluminação elétrica fornecida pela Empresa Luz e Força de Jundiaí S.A., 
serviço telefônico, agencia postal, posto policial, guarda noturna, cartório de paz e anexos, 
estes instalados em março de 1909, quando da criação do distrito. A sua situação privilegiada 
constitui fator preponderante no progresso que vem caracterizando o seu desenvolvimento. 

Rocinha é uma cidade já prospera e rica, mas que vem sofrendo em seu desenvolvimento os 
obstáculos irremovíveis da centralização administrativa, dependendo para tudo das 
providencias da sede municipal, muito distante. 

Na sua parte urbana alinham-se magníficos prédios, tanto residenciais como recreativos e 
industriais (...) numa área aproximada de 100.000 metros quadrados, cortada por cinco ruas e 
seis avenidas, uma praça ajardinada e rua central calçada.  

Possui ao todo mais de quatrocentos prédios, e edificação própria, recém-construída, para a 
subprefeitura; duas praças de esportes, clube recreativo da Associação Rocinhense, 
funcionando em importante sede recentemente construída, importante cinema da firma 
Irmãos Niero, de instalação luxuosa, recentemente edificada na Praça do Jardim; Igreja 
Matriz em vias de grandes reformas. 

Seu comércio é constituído de oito empórios, cinco lojas de fazendas e armarinhos, três 
sorveterias, padaria e confeitaria, cinco bares, quatro barbearias, tinturaria, farmácia, três 
açougues e outros de somenos. 

Com a prosperidade da produção frutífera, Vinhedo promoveu a primeira Festa da 

Uva, em 1951, com a finalidade de financiar a construção da nova matriz do 

município (Figura 19). Em 1959, Vinhedo se tornou a maior produtora de uvas de 

mesa do Estado de São Paulo, quando foram colhidas cerca de 2 milhões de caixas 

da fruta. A partir desta data, a produção entrou em declínio devido à instalação do 

fungo glamerella nos pés de uva. A produção, que antes ocupava 80% das 

propriedades do município começa a decair a partir de 1966 (VIVEIROS, 2005), 

quando as propriedades começam a dar lugar para a intensa urbanização que se 

inicia e desponta nas décadas seguintes.  

No entanto, a festa da uva, assim como as de suas vizinhas, se tornou festividade 

tradicional da região e hoje integra o Circuito das Frutas. Anteriormente, a festa 

ocorria no largo da estação ferroviária, onde os moradores do bairro de Louveira 

desembarcavam para as festividades. Com o aumento da popularidade da festa, 

hoje ela ocorre no Parque Municipal Jayme Ferragut, atraindo muitos turistas. 

Diferentemente de Valinhos e Louveira, a primeira indústria de Rocinha não foi uma 

olaria e sim uma tecelagem. Em 1925, as atividades da Tecelagem Storani (Figura 

20) se iniciaram, alterando a economia predominantemente agrícola do distrito para 

economia industrial. Seus produtos eram bem aceitos comercialmente e o brim 

fabricado na tecelagem era vendido para o Estado de Minas Gerais, sua maior 

compradora, para confecção de fardas militares. A Tecelagem Storani funcionou 
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durante 35 anos, fechando suas portas em 1960. Localizada lindeira à ferrovia e na 

área central, hoje, nos antigos prédios da fábrica, funciona a escola “Sant’Anna 

International School” e a Faculdade de Vinhedo. 

 

 

 
 

 

 

Figura 17- Vinhedo. Vista da Praça Sant'Anna e da antiga Matriz. 1947. 
Fonte: VIVEIROS, 2005. 

Figura 18 - Vinhedo. Avenida 9 de Julho. 1947. 
Fonte: VIVEIROS, 2005. 
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Figura 19 - Vinhedo. Imagem de Sant'Anna sendo transferida da velha (à frente) para a 
nova Matriz (ao fundo). 1958. 
Fonte: VIVEIROS, 2005. 

Figura 20 - Tecelagem Storani. 1925. 
Fonte: ZECHIN, 2003. 
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Em 1947, foi fundada a Cerâmica Jatobá (Figura 21), que produzia cerâmicas para 

revestimentos e continua em pleno funcionamento. Sua localização é próxima à 

ferrovia e sua implantação promoveu o surgimento de uma grande gama de 

serviços, desde transportadoras, novas indústrias cerâmicas até a implantação do 

SESC Vinhedo – todas localizadas no mesmo bairro. Juntamente com a tecelagem e 

a Jatobá, Vinhedo possuía muitas fábricas de sapatos e chapéus – que 

conformaram o crescimento municipal nas primeiras décadas após a emancipação, 

em 1948.  

Em 1953, é inaugurada a Carborundum. Indústria de produção de abrasivos, e que, 

como a Jatobá, continua em funcionamento no município. Sua primeira implantação 

se deu às margens da ferrovia (Figura 22) e da estação ferroviária, onde hoje se 

localizam o Centro Cultural Engº Guerino Mario Pescarini, o teatro municipal “Sylvia 

de Alencar Matheus”, a biblioteca Municipal e as secretarias de cultura e turismo, 

indústria, comércio e agricultura, juntamente com o PAT (Posto de Atendimento ao 

Trabalhador) e o Banco do Povo.  A atual localização da Carborundum é na Av. 

Independência, juntamente com outros grandes equipamentos industriais, 

comerciais e de serviço do município. 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Cerâmica Jatobá. 1947. 
Fonte: ZECHIN, 2005. 
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Estas três indústrias proporcionaram o início industrial vinhedense, que começa a se 

intensificar a partir da década de 1960, quando o desenvolvimento econômico e 

urbano de Vinhedo se relaciona com o de Valinhos. No entanto, é na década de 

1970 e 1980 que Vinhedo realmente desponta industrialmente. A implantação do 

distrito industrial se dá nesta época. Segundo Viveiros (2005), a Gessy Lever foi a 

primeira indústria de grande porte a se instalar no novo Distrito Industrial, 

proporcionando a vinda de grandes indústrias para a cidade. Com isso, novos 

trabalhadores se assentaram na região devido à oferta de empregos e ao fácil 

acesso à infraestrutura regional (aeroporto, universidades, escolas, rodovias e etc.), 

a demanda de moradia e de casas de veraneio aumentou muito, chegando a um 

boom populacional de 70% nestas duas décadas (GONÇALVES JUNIOR, 2015). Os 

primeiros condomínios fechados surgem na década de 1970 e 1980. O Mapa 16, 

elaborado por Gonçalves Júnior (2015), demonstra o crescimento de loteamentos 

abertos e fechados em Vinhedo. 

 

 

Figura 22 - Antiga Carborundum S/A margeando a ferrovia. 2016. 
Fonte: Produzida pela autora, 2016. 
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Além da industrialização e das grandes infraestruturas da região, Vinhedo também 

se adensou através da venda da “boa qualidade de vida” oferecida pelo município 

(PIRES, 2004). Por seu rápido acesso à capital, Vinhedo possui grandes 

infraestruturas como o parque temático Hopi Hari, o parque aquático Wet’n’Wild e o 

Outlet Premium, que mobilizam turistas durante todo o ano.  

Hoje, o cenário encontrado em Vinhedo é muito semelhante ao de Valinhos e 

Louveira. Há uma ampla oferta de indústrias concentradas nas margens da Rodovia 

Anhanguera e uma grande quantidade de condomínios fechados. Vinhedo conta 

com 73.855 habitantes, onde apenas 3,15% da população se encontram na área 

rural (IBGE, 2016). Muitos moradores trabalham e estudam em outras cidades, 

caracterizando grande migração pendular da população residente.  

 

 

 

 

Mapa 16 - Mapa de Loteamentos abertos e fechados em Vinhedo. 2014. 
Fonte: GONÇALVES JUNIOR, 2015. 
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 3.1.VALINHOS 

Valinhos é a terceira e antepenúltima38 parada do trecho da ferrovia entre Jundiaí e 

Campinas. Sua urbanização começou de fato com inauguração, em 1872, da linha 

de trem e da estação ferroviária. Antes desta data, havia um pequeno pouso 

conhecido como Pouso do Ribeirão Pinheiros, que foi fundado por Alexandre 

Simões Vieira. Este ganhou reconhecimento por ter aberto outro caminho alternativo 

ao Caminho dos Goiazes entre Jundiaí e Campinas, considerado de difícil acesso e 

percurso. Em reconhecimento, o Conde de Sarzedas, então governador da 

província, outorgou a concessão da sesmaria do Ribeirão Pinheiros ao bandeirante, 

em 1732, onde hoje se localiza o município de Valinhos, que lá constituiu seu Pouso. 

Segundo Pires (2000), o antigo Pouso do Ribeirão Pinheiros se localizava ao norte 

do município, no atual bairro Capuava e ao longo do Ribeirão Pinheiros. O pouso se 

localizou no bairro Capuava até a chegada da ferrovia, em 1872, quando a fundação 

do núcleo se enraizou as margens da Estação da Cia. Paulista (PIRES, 2000) 

conformando o que hoje é a área central do município. Para o historiador, a posição 

da Estação Ferroviária confirma a urbanização inicial do núcleo, estando implantada 

em direção ao bairro Capuava (Mapa 17).  

Historicamente pertencente à Campinas, Valinhos era predominantemente um bairro 

rural, onde se localizavam grandes fazendas de café e engenhos de açúcar (Mapa 

18). Com a construção da estação de trem, Valinhos iniciou seu desenvolvimento 

urbano e econômico aliado aos fatos que vinham ocorrendo na época, como a 

importação de mão-de-obra europeia iniciada em 1875, a abolição da escravatura 

em 1888, a proclamação da república e o surto de febre amarela em Campinas, 

ambos em 1889. Este último foi o fator principal de adensamento do bairro de 

Valinhos, sendo promovida a Distrito de Paz em 1896, pela Comarca de Campinas 

(SOUZA, 2009). Este fato proporcionou ao pequeno distrito maior autonomia 

econômica, política e maior adensamento populacional, e assim, Valinhos começa a 

se desenvolver no entorno do antigo Largo da Estação (Mapa 19 e Mapa 20) (Figura 

23). 

                                                      
38 Valinhos é a antepenúltima parada, pois Campinas possui duas estações ferroviárias da Cia. 
Paulista em seu território: a Estação de Samambaia e a Estação de Campinas. A Estação de 
Samambaia se encontra abandonada e degradada, e a Estação de Campinas se tornou um 
importante centro cultural do município.  
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Mapa 17 -  Mapa de localização da estação ferroviária em relação ao centro de Valinhos. A 
estação se encontra em direção ao bairro Capuava, onde acreditava-se que a cidade se 
desenvolveria inicialmente.  
Fonte: Intervenção da autora sobre foto aérea do Google Earth, 2017. 

Mapa 18 - Ampliação de Mapa “Folha de Campinas” de 1900, com destaque para o Bairro de 
Vallinhos. 
Fonte: intervenção da autora sobre original do Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Mapa 20 - Mapa da Vila de Valinhos. 1939. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 

Mapa 19 - Ampliação de Mapa “Folha de Campinas” de 1925, com destaque para o Bairro de 
Vallinhos. 
Fonte: intervenção da autora sobre original do Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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Concomitante com o sucesso do café paulista, surgem as primeiras casas da vila, a 

vila ferroviária, as primeiras ruas, comércios e indústrias. Entre estas estão as 

olarias, que surgem para suprir a demanda de telhas e tijolos para construção de 

casas no recente distrito e em Campinas (SPADACCIA, 1985). Segundo Spadaccia 

(1985): 

Com o grande desenvolvimento de Campinas, cidade próxima, houve uma grande procura 
dos referidos produtos, e para dar atendimento a essas demandas foram instaladas várias 
olarias nas margens e ao longo do Ribeirão Pinheiros, que um grande manancial de argila, 
um barro apropriado para o fabrico das telhas e tijolos, que eram trazidos em carroças até o 
pátio do armazém da Cia. Paulista e embarcados em vagões para Campinas e também 
outras cidades vizinhas.  

As olarias proliferaram proporcionando um grande movimento de carroças e animais, dando 
oportunidade de instalação no povoado de oficinas de carpintaria que fabricavam os referidos 
veículos, além de portas e janelas para a construção de casas. Apareceram também algumas 
ferrarias que fabricavam produtos para olarias, além de ferraduras para ferrar os animais.  

As olarias conformaram a paisagem valinhense durante muitos anos (Figura 24). No 

entanto, com a crise mundial de 1929, houve uma queda na produção e muitas 

delas fecharam. As olarias voltaram a produzir normalmente a partir de 1935, 

Figura 23 – Valinhos. Vista parcial do centro, 1935.  
Fonte: Autor desconhecido. Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 
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quando a economia melhorou e proporcionou melhorias nas olarias existentes. Em 

1936, Spadaccia aponta a presença de 24 olarias no então distrito de Valinhos 

(SPADACCIA, 1985). Hoje, ainda há algumas em funcionamento, principalmente ao 

longo das margens da ferrovia da Cia. Paulista, onde a paisagem é claramente 

conformada por suas instalações e chaminés (mapa 21).  

Ainda sobre a primeira fase da industrialização em Valinhos, em 1897 foi aberta a 

fábrica de sabão Cia. Gessy, (SPADACCIA, 1985) pelo italiano José Milani. A fábrica 

teve um grande impulso a partir da primeira década do século XX, com o início da 

Primeira Guerra Mundial, quando as importações de sabonetes e perfumes da 

Europa foram suspensas. Assim, a Cia. Gessy se tornou uma das principais 

produtoras de sabonetes e cosméticos do país, ganhando reconhecimento 

internacional na década de 1920. A indústria foi vendida, na década de 1960, para a 

companhia internacional UNILEVER S/A (Figura 25), presente até os dias de hoje na 

área central de Valinhos e de grande importância econômica e histórica para o 

município.   

 

 

 
Figura 24 - Paisagem valinhense conformada pelas indústrias e suas chaminés, 1946. 
Fonte: Museu e Acervo Municipal “Fotógrafo Haroldo Pazzinato”, 2017. 
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mapa 21 – Principais olarias e cerâmicas que conformam a atual paisagem 
valinhense. 2017. 
Fonte: Produzido pela autora, 2017. 

Figura 25 - Funcionários da Cia. Gessy Lever, ao fundo, a fachada principal da empresa. 
Década de 1960. 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 
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Juntamente com o reconhecimento da Cia. Gessy e com a ascensão das olarias, 

surge nas redondezas da Estação Ferroviária o Cartonifício Valinhos, em 1934, e a 

RIGESA S/A, em 1943. Estas três indústrias juntamente com as olarias e cerâmicas 

conformam o cenário industrial de Valinhos e moldam o crescimento urbano até a 

década de 1960, às margens da ferrovia da Cia. Paulista. Elas têm grande 

participação no município até os dias de hoje, sendo a RIGESA S/A, a segunda 

colocada e a UNILEVER S/A, a terceira, em Valor Adicionado Definitivo das 

principais empresas de Valinhos39·.  

O cenário começa a se remodelar a partir da emancipação, em 1953, quando o 

Distrito de Paz se torna o Município de Valinhos. Com maior autonomia, a cidade 

passa a dar maiores incentivos fiscais e facilitar a implantação de indústrias em 

território valinhense (PIRES, 2000). É assim que ocorre a implantação da 

Equipamentos Clark, na década de 1960. Primeiramente especializada em peças 

para automóveis, a indústria norte-americana se instalou para suprir a demanda por 

peças automobilísticas em território nacional. Assim, sua implantação as margens da 

Rodovia Anhanguera iniciou o processo de ocupação delas por indústrias, 

configurando o atual Distrito Industrial de Valinhos. Hoje, o município conta com 

5.850 empresas atuantes (IBGE, 2014)40 .  

No entanto, apesar de ter um grande número de empresas, Valinhos é conhecida 

pela sua produção de figos roxos e goiabas, fama conquistada no século XX e que 

garante seu lugar dentre as cidades turísticas do Circuito das Frutas. A fama de 

Valinhos enquanto produtora frutífera se inicia com o declínio da produção cafeeira, 

e a cidade ganha notoriedade nacional com a produção do Figo Roxo, em 1910, 

introduzido pelo imigrante italiano Lino Busatto. A produção era escoada pela 

ferrovia, assim como nos outros dois municípios estudados, onde a uva era 

produzida. Depois da quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, o Figo Roxo se 

torna principal atividade econômica, substituindo o café, algodão e cereais 

(GUTMANN, 2011). A Primeira Festa do Figo Roxo aconteceu em 1939, no Largo da 

Igreja São Sebastião (Figura 26), para arrecadação de fundos para construção de 

                                                      
39 VALINOS. Prefeitura de Valinhos. Disponível em: 
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1273&Itemid=64 
Acesso em: Mar/2017. 
40 IBGE. Portal do IBGE. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3556206/pesquisa/19/2014 Acesso em: Mar/2017. 

http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1273&Itemid=64
http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3556206/pesquisa/19/2014
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uma nova Igreja (Figura 27). Assim, a Festa do Figo Roxo se tornou tradição 

municipal e nacionalmente conhecida. Na década de 1980 houve a implantação do 

cultivo de goiabas, se tornando outra referência frutífera da cidade. A Festa do Figo 

Roxo e a Expogoiaba acontece até os dias de hoje e é um grande evento regional, 

realizado no Parque Municipal “Monsenhor Bruno Nardini”, próximo à área central do 

Município e que leva nome do primeiro idealizador da festa. 

 

 

 

 

Figura 26 - Festa do Figo no Largo de São Sebastião. Valinhos, SP, déc. 1950. 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 

 

Figura 27 - Largo de São Sebastião. Ao fundo a Igreja Matriz de São Sebastião no final de 
sua construção. Valinhos, SP, cerca 1948. 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 
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Assim como suas cidades vizinhas, a ocupação do território valinhense se iniciou 

com a chegada da ferrovia. Os primeiros bairros surgiram nas redondezas da 

estação de trem, configurando o que hoje é a área central do município. Esta lógica 

começa a sofrer alterações a partir das décadas de 1950/60, quando a 

Equipamentos Clark se instala as margens da Via Anhanguera e com a implantação 

de loteamentos afastados da área central. No entanto, é na década de 1970 que 

Valinhos começa a ganhar a atual configuração que encontramos hoje: dispersa e 

fragmentada. A partir desta data, Valinhos começa a industrializar e se adensar 

rapidamente, obtendo crescimento exponencial populacional nas últimas décadas; 

de acordo com Souza (2009):  

(...) Em 1950, Valinhos tinha 9.974 habitantes. Uma década depois este número subiu para 
22.092. Em 1970 o número de habitantes em Valinhos era de 30.775. Já em 1990 este 
número mais do que dobrou (67.886). 

Esse adensamento se deu devido à infraestrutura que a Região Metropolitana de 

Campinas oferece, com ampla oferta de rodovias, aeroportos, universidades, polo 

tecnológico, além das altas ofertas de emprego, comércio e serviço. Miglioranza 

(2005) caracteriza Valinhos como cidade-dormitório.   

Hoje se encontra conurbada com Campinas e Vinhedo. O fácil acesso a grandes 

rodovias como a Rodovia Anhanguera, inaugurada na década de 40 e a Rodovia 

dos Bandeirantes, inaugurada em 1978, facilitou o acesso à metrópole de São 

Paulo. O parcelamento das antigas fazendas em chácaras e, em seguida, em 

loteamentos de condomínios fechados de alto padrão transformou Valinhos em 

cidade-dormitório (MIGLIORANZA, 2005). Valinhos teve crescimento exponencial 

populacional nas últimas décadas, conforme já citado. 
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3.4. O CIRCUITO DAS FRUTAS: IMPULSO ECONÔMICO E TURÍSTICO NAS 

TRÊS CIDADES  

A tradição frutífera dos municípios se inicia na primeira metade do século XX, com a 

implantação do figo roxo em Valinhos e da uva em Vinhedo e Louveira. A Festa do 

Figo Roxo teve sua primeira edição oficial em 194941, porém, as festas vinham 

ocorrendo desde 1940 para financiar a construção de uma nova Matriz para 

Valinhos. A primeira edição da festa obteve tanto sucesso, que 9 anos depois, foi 

oficializada e recebeu incentivo do Governo do Estado para sua realização. O local 

da festa era o Largo São Sebastião, próximo à estação ferroviária, onde se 

localizava a antiga matriz e onde hoje se localiza a atual, construída com os 

recursos provindos dos lucros das primeiras festas. Em 1976, na 27ª Festa do Figo, 

ocorre a mudança do local da festa para o Parque Municipal, que mais tarde foi 

denominado Parque Monsenhor Bruno Nardini. As festas se sediam no parque até 

os dias de hoje (Figura 28).  

A Festa da Uva em Vinhedo teve sua primeira edição em 1950, um ano após sua 

emancipação – anteriormente, a festa se dava no município de Jundiaí (PIRES, 

2004). Diferentemente de Valinhos, onde a festa teve como objetivo inicial a 

construção da nova matriz, Vinhedo se utilizou da festa como uma afirmação de sua 

emancipação. Segundo Pires (2004), a “festa acontece dentro de um processo de 

afirmação da cidade nos níveis político, econômico e cultural.”. A Festa ocorreu na 

Praça Sant’Anna, onde se localiza a matriz do município e próxima a estação 

ferroviária. Em 1987, a Festa da Uva passou para o Parque Municipal Jaime 

Ferragut (Figura 29). 

A Festa da Uva de Louveira se inicia em 1956, um ano após se tornar distrito de 

Vinhedo. A 1ª Festa da Uva, diferentemente de Valinhos e Vinhedo, aconteceu no 

bosque de um clube de Louveira, o Clube Atlético Bandeirantes, localizado próximo 

à matriz do distrito (SANTOS, 2004). Em 1974, a festa passa para a Área de Lazer 

do Trabalhador de Louveira, onde acontece até os dias de hoje (Figura 30). 

                                                      
41 Revista de Edição Comemorativa – 65 anos da Festa do Figo de Valinhos (2014). Textos de 
Fernando D’Ávila e Roseli Bernardo.  
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Figura 28 - Localização dos locais onde ocorreram as Festas do Figo Roxo, em Valinhos, 
em relação à estação ferroviária. 2017. 
Fonte: Produzido pela autora, 2017. 
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Figura 29 - Localizações da Festa da Uva em relação à Estação Ferroviária de 
Vinhedo. 2017. 
Fonte: Produzido pela autora, 2017. 
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A localização das festas foi, primeiramente, nas redondezas das Estações 

Ferroviárias e do centro tradicional. A partir da década de 1970, a localização das 

festas transfere-se para um local aproximado à Rod. Anhanguera, ao lado de 

grandes avenidas de acesso. Perde-se a conexão, não só da ferrovia e da estação 

ferroviária, como dos centros religiosos – onde, originalmente, ocorriam as festas. 

Esta conexão é perdida concomitantemente com o incentivo federal às políticas 

rodoviárias, onde a Rodovia Anhanguera e o automóvel entram em pauta com maior 

Figura 30 - Localização dos pontos que ocorreram a 1ª Festa da Uva de Louveira em relação 
a Estação Ferroviária e a Matriz. 2017. 
Fonte: Produzido pela autora, 2017. 
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intensidade, conforme verificamos no Mapa de Expansão Física  6 e Mapa de 

Expansão Física  7. A ferrovia já não transportava mais as frutas como 

anteriormente - o transporte já era feito por caminhões. No entanto, a 

democratização do acesso através do automóvel promoveu o aumento da 

popularidade destes eventos, motivando a continuidade da produção frutífera na 

região, e assim, promovendo a manutenção das tradições imigrantes do começo do 

século – que mais tarde, configurariam o Circuito das Frutas. 

O Circuito das Frutas (Mapa 22) é uma rota turística rural que engloba 10 cidades da 

Região Metropolitana de Campinas e da Microrregião de Jundiaí (exceto Atibaia, 

pertencente à Região de Governo de Bragança Paulista), sendo elas: Valinhos, 

Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Jarinu, Itupeva, Itatiba, Atibaia, Morungaba e Indaiatuba. 

Num total de 2.318km² e com população superior a um milhão de habitantes, estas 

cidades se encontram numa região privilegiada, próximas aos grandes centros de 

consumo (São Paulo e Campinas) e abarcadas por grandes infraestruturas de 

locomoção e de lazer de importância nacional, como a Rodovia Anhanguera, a 

Rodovia Bandeirantes, a Rodovia Dom Pedro I, o aeroporto de Viracopos e os 

parques temáticos Hopi Hari e Wet’n’Wild.  

 
 Mapa 22 - Mapa dos municípios integrantes do Circuito das Frutas. 

Fonte: Portal Cidades Paulistas. Disponível em: http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-rot-
frutas.html . Acessado em Fev/2017. 

http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-rot-frutas.html
http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-rot-frutas.html
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No final da década de 1990, o turismo rural nas cidades da Região Metropolitana de 

Campinas e da Microrregião de Jundiaí surgiu como uma fonte de renda 

complementar. A produção e valorização do trabalho rural naquela década caíram 

muito em relação às décadas anteriores. Então, uma das alternativas encontradas 

pelos produtores rurais foi a instituição de um roteiro rural, que pudesse gerar renda 

e modernização às propriedades produtoras locais, criando uma nova rota turística e 

desenvolvendo o setor primário (BERNARDI, 2009).  

Com a finalidade de fortalecer os produtos rurais, assim como as propriedades e os 

proprietários, foi criado em outubro de 2000 a Associação do Turismo Rural do 

Circuito das Frutas. O Decreto nº 47.180 (SÃO PAULO, 2002), de 2002, do Estado 

de São Paulo, promulga a criação e o reconhecimento da importância econômica e 

turística que o Circuito das Frutas traria para as cidades participantes. Segundo o 

Decreto, é considerado a:  

(...) diversidade de atrativos, notadamente os turísticos, é constatada na imensa oferta de 
recursos naturais, no clima agradável com sua elevada taxa anual de insolação e na 
existência de investimentos estruturais, congregando desde gastronomia até parques 
temáticos;  

Considerando a existência de infraestrutura física e competência da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento nos segmentos das cadeias produtivas ligadas à fruticultura, 
processamento, embalagem e armazenamento; e Considerando que os eventos de maior 
porte no “Circuito das Frutas”, a exemplo das Festas da Uva, reúnem anualmente mais de 
1.500.000 pessoas, para comercialização e degustação das frutas e seus derivados, 
aquecendo o agronegócio. (SÃO PAULO, 2002) 

Com apoio dos poderes municipais e das Secretarias de Turismo e Agricultura do 

Estado, além de entidades como Sebrae e Senar, o Circuito privilegia o produtor e o 

comerciante local, promovendo rotas dentre as propriedades rurais, adegas, 

empórios, oferta de hospedagem e restaurantes credenciados à associação dos 

produtores do Circuito. No entanto, o ponto capital do Circuito das Frutas são as 

festas anuais que ocorrem em cada cidade, que ocorrem desde a década de 1950, 

em sua maioria. Cerca de 20 festas festejam as frutas e as tradições em cada 

município-parte.  

A conformação desta identidade rural se originou no século passado, com a 

imigração europeia e a japonesa. As tradições rurais advindas destes imigrantes 

tiveram uma grande participação na conformação urbana, econômica e cultural 

destes municípios. Bernardi (2009) aponta: 
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 Os imigrantes eram assalariados e logo conseguiram adquirir suas próprias terras, iniciando 
o cultivo de frutas como o figo, a goiaba e a uva na região. Houve também a preservação de 
seus costumes, destacando-se a crença religiosa, a realização de festas, a fabricação de 
vinhos, etc. (BERNARDI, 2009) 

Assim, um dos princípios da instituição do Circuito das Frutas é preservar esta 

tradição imigrante e o pequeno produtor da região, que ainda se utiliza das técnicas 

antigas de produção, colheita e embalamento manual destas frutas, evidenciando o 

trabalho familiar e rústico dessa região (BERNARDI, 2009). A maioria destas é 

comercializada para o CEASA (Centrais de Abastecimento S/A) de Campinas, para 

exportação, feiras semanais da região, festas e, com a instituição do Circuito, 

também a comercialização direta com o consumidor se tornou mais comum e 

vantajosa.  

Hoje, a produção de frutas nestes municípios não é mais o norteador da economia, 

como foi no início do século passado, mas carrega a identidade e a tradição 

imigrante destes territórios. Os dados do IBGE demonstram que o setor primário é 

pouco representativo na economia destas cidades, não atingindo R$ 40 mil no Valor 

Adicionado Bruto. O setor terciário, de prestação de serviços, é o que movimenta as 

economias municipais atualmente, chegando até R$ 4mi em Valor Adicionado Bruto, 

ultrapassando em até R$ 2mi se comparado aos valores do setor secundário, o 

industrial, que foram os norteadores da economia na metade do século passado 

(IBGE, 2010).  

Os frutos símbolos de cada município são os mais produzidos. Em Valinhos, temos 

uma grande produção de figo e goiaba. Em Vinhedo e Louveira, grandes produções 

de uva e, em Louveira, o caqui. Estas frutas são as celebradas nas tradicionais 

festas municipais, que arrecadam uma grande quantidade de visitantes e de fundos 

para o município. 

Dentre os três municípios estudados no recorte, Vinhedo é a cidade que tem menor 

produção frutífera, seguida de Louveira e Valinhos, que é a que tem maior produção. 

Através de números de Produção Agrícola Municipal – Lavoura Permanente do 

IBGE (IBGE, 2017), foi possível montar uma tabela das produções frutíferas de cada 

município e assim, ter um panorama mais abrangente da importância do cultivo de 

frutas para estas cidades, que são significativas em relação às suas origens. A 
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tabela 01 abaixo demonstra o fruto cultivado e sua produção em toneladas por 

município, através de números do IBGE (IBGE, 2010).  

 

Tabela 2 - Produção de frutas em Valinhos, Vinhedo e Louveira. 

 VALINHOS VINHEDO LOUVEIRA 

ABACATE 660 t 60 t 14 t 

BANANA 320 t 45 t 105 t 

CAQUI 1.080 t 36 t 1.394 t 

CAFÉ 43 t 2 t - 

FIGO 5.401 t 40 t 528 t 

GOIABA 15.800 t 400 t 476 t 

LIMÃO 35 t 40 t 35 t 

LARANJA 80 t - - 

MANGA 24 t 30 t 60 t 

MARACUJÁ - 10 t 10 t 

NOZES 3 t 2 t - 

PÊSSEGO 1.260 t 30 t 30 t 

TANGERINA 238 t 60 t 100 t 

UVA 845 t 1000 t 5.777 t 

 

O Circuito das Frutas milita pela proteção dessas produções e da tradição imigrante 

da agricultura familiar, que ainda é exercida e que é um bem imaterial, traduzido na 

forma de operar o cultivo, a comercialização dos produtos, etc. No entanto, Bernardi 

(2009) aponta que, em suas pesquisas de campo e entrevistas, a maior dificuldade 

dos Associados do Circuito das Frutas é a diferença entre gestões municipais, que 

nem sempre dão prioridade necessária ao Circuito. Ela expõe que a troca de 

gestões de quatro em quatro anos um dos principais problemas encontrados no 

desenvolvimento do Polo do Circuito das Frutas, já que junto com a troca de 

representantes, mudam-se prioridades, alianças e partidos. Sendo assim, fica a 

mercê dos associados da Associação do Circuito das Frutas, muitas vezes, agirem 

por si só, sem o amparo municipal necessário. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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CAPÍTULO IV: 
O PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO NO EIXO LOUVEIRA, 

VINHEDO E VALINHOS 
 

“A conservação do patrimônio cultural 

deve ser um objetivo tão prioritário 

como o da melhora das 

infraestruturas ou a qualidade de vida. 

Deve reconciliar futuro e conservação 

do passado”. (GARCIA, 2008) 
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Os patrimônios ferroviários de Louveira, Vinhedo e Valinhos se assemelham em 

muitos aspectos, como data de implantação, conformação do complexo ferroviário, 

arquitetura, e como importantes articuladores na configuração dos núcleos urbanos 

iniciais. Os conjuntos ferroviários conformam a paisagem do antigo centro destes 

três municípios, porém, apesar das diversas semelhanças, as gestões municipais 

não tratam os complexos ferroviários de maneira similar. Nas diversas visitas de 

campo realizadas, pode-se observar como eles vêm sendo tratados pela gestão 

municipal e pelos cidadãos que frequentam, ou não, as estações e arredores.  

A gestão municipal vem modificando a relação entre o patrimônio ferroviário e a 

cidade há algumas décadas. No caso de Valinhos, esse processo se iniciou na 

década de 1980, com o fechamento da Rua 12 de Outubro para transposição de 

automóveis. Em Vinhedo, foi na primeira década do ano 2000, quando foi construída 

uma avenida de alto fluxo, segregando a estação ferroviária de sua vila operária. 

Porém, em Louveira, não houve mudanças na relação entre a estação ferroviária, a 

vila operária e a subestação de energia.  
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4.1. OS CONJUNTOS FERROVIÁRIOS 

4.1.1 Conjunto Ferroviário Louveira 

L  

Mapa 23 - Inserção urbana do Conjunto Ferroviário de Louveira, delimitação do centro e 
principais vias de acesso. 
Fonte: Elaborado pela autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
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O Conjunto Ferroviário de Louveira (Mapa 23) está localizado no centro da cidade, 

ao lado de comércios, serviços e bairros residenciais. A estação está localizada na 

principal rua de Louveira (Figura 31), a Rua José Niero de Antônio, que interliga a 

cidade a Jundiaí. O acesso ao Conjunto Ferroviário é fácil e não sofreu grandes 

transformações em seu entorno e nem em seus acessos, onde os automóveis ainda 

transpassam a ferrovia no mesmo nível da rua. A Estação Ferroviária hoje se 

encontra restaurada e sedia o Centro Cultural do município, onde se realizam festas 

e eventos (Figura 32 e Figura 33).  

A relação da área ferroviária com a cidade e sua população é muito próxima. Em 

pesquisa de campo, mesmo com o acesso fechado para obras durante o processo 

de restauro, as festas aconteciam na rua, em frente ao edifício da estação e com a 

população presente. Hoje, já restaurada, a estação ferroviária é frequentada por 

cidadãos de diferentes faixas etárias durante várias horas do dia e da semana. 

 

 

 
Figura 31 - Vista da Rua José Niero de Antônio e a Estação Ferroviária. 2016. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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Figura 32 - Restauro da Estação Ferroviária. 2015. 
FONTE: Site Prefeitura de Louveira. Disponível 
em: http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/1726/centenaria-estacao-ferrea-passa-por-restauro-
para-virar-centro-cultural . Acessado em Abril/2016. 
 

 

 

Figura 33 - Estação de Louveira restaurada, 2016. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/1726/centenaria-estacao-ferrea-passa-por-restauro-para-virar-centro-cultural
http://www.louveira.sp.gov.br/site/conteudo/1726/centenaria-estacao-ferrea-passa-por-restauro-para-virar-centro-cultural


123 
 

O tombamento do complexo ferroviário foi requisitado pela Associação da 

Preservação da Memória Ferroviária, em 1990. Propunham que fosse realizado o 

restauro voltado para o uso como museu. O processo foi concluído em 2012, 

juntamente com a Estação de Vinhedo. O tombamento foi realizado pelo 

CONDEPHAAT, por meio do processo nº 61063/1042·. 

Segundo a vistoria da Equipe Técnica do CONDEPHAAT43 a estação se encontrava 

íntegra, com o espaço interno e ornamentos poucos modificados. O pátio ferroviário 

e os trilhos estavam em estado razoável. Os armazéns estavam em mal estado de 

conservação, no entanto, alegam que isso poderia ser revertido. A vistoria também 

destaca a boa conservação da vila operária (Figura 34, Figura 35 e Figura 36 ), 

ainda ocupada e bem conservada. 

Alguns moradores são descendentes de ex-ferroviários e outros estão ocupando os 

imóveis irregularmente44, já que alguns terrenos com maior dimensão foram 

desmembrados. A subestação e a vila dos engenheiros se encontram em bom 

estado de conservação. Todo o conjunto possui boa vegetação em seu entorno 

(CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2012).   

Segundo o site do CONDEPHAAT 45: 

O conjunto representa exemplarmente a diversidade de elementos do empreendimento 
ferroviário, com Estação, Vila Ferroviária, Cabine de Controle, Armazém de Cargas, 
Subestação Elétrica, Vila de Engenheiros, Caixa d’água, Armazém de Serviços, Pórtico 
Metálico e Busto de homenagem ao Engenheiro Monlevade – cujas tipologias arquitetônicas 
refletem o partido adotado pela empresa em seus edifícios pioneiros e nos da fase da 
eletrificação, com o uso da alvenaria e o ferro em grandes estruturas metálicas, como a gare 
das plataformas. (CONDEPHAAT, 2012) 

A Resolução SC nº 41, de 16-7-2012, resolve que no edifício da Estação Ferroviária, 

na Cabine de Controle e na Subestação Elétrica “Engº Francisco de Monlevade” 

(Figura 37) sejam preservadas a volumetria, as fachadas e as áreas internas das 

                                                      
42 SÃO PAULO. Secretaria de Cultura de SP. CONDEPHAAT. Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgn
extoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008
936c80a____>. Acessado em Mai/2016. 
43 Processo CONDEPHAAT - 61063/2010. 
44 Levantamento de pesquisa de campo. 
45SÃO PAULO. Secretaria de Cultura de SP. CONDEPHAAT. Disponível em: 
<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgn
extoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008
936c80a____>. Acessado em Mai/2016. 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnVCM1000002e03c80aRCRD&Id=e2423658a41eb310VgnVCM1000008936c80a____
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edificações. Nos demais elementos, Vila Ferroviária, Armazém de Cargas, Armazém 

de Serviços, Vila de Engenheiros, Pórtico Metálico e o Busto de homenagem ao 

Engenheiro Molevade, devem ser preservadas a volumetria e as fachadas. Na Caixa 

d’Água, Pórtico e Busto a preservação dos elementos deve ser integral. 

Diferentemente dos outros municípios do recorte, a estação de Louveira é tombada 

pela municipalidade. No site do IBGE46, Louveira alega não ter um Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio. Apesar de não constar no site oficial da 

Prefeitura de Louveira, o CONDEPHAAT anexou no processo de tombamento do 

município, que resolve no Projeto de Lei nº 006/96/CM: 

Artigo 1º - A Câmara Municipal de Louveira, Estado de São Paulo, nos termos do Artigo 205, 
da Lei Orgânica do Município, em especial o inciso V, parágrafo 1º, declara tombada pelo seu 
valor histórico, cultural e ambiental, a área de edificações pertencentes a FEPASA – Ferrovia 
Paulista S/A, neste Município. 

Artigo 2º - A área de tombamento abrange os lotes descritos na presente Lei, sob a inscrição 
do cadastro Imobiliário da municipalidade. (...) 

Paragrafo 1º - Os imóveis tombados estão subdividos em três grupos, sendo os abaixo 
relacionados: 

- vila contígua a estação (colônia) e estação ferroviária, avenida Tiradentes, sem número. 

- armazéns (localizados na rua Antonio Antoniolli, sem número). 

- sub-estação engº Francisco de Monlevade, situada à rua Armando Steck, sem número. 
(CONDEPHAAT - SÃO PAULO, 2010) 

Apesar do tombamento pela municipalidade ter sido decretado no ano 2000 

(CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2013), somente no Plano Diretor de 2013 é que se 

viabilizou o restauro da Estação (LOUVEIRA, 2013). O Plano Diretor de 2006 

(LOUVEIRA, 2006) já instituía a ZEPEC – Zona de Especial de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Figura 38), porém, nada foi feito nesta 

gestão para preservação do patrimônio ferroviário. O Plano Diretor previa um 

"projeto urbanístico para a área do centro, onde institui-se a ZEPEC, especialmente 

em função do projeto do Trem Bandeirantes  da CPTM.” (LOUVEIRA, 2006). 

 

 

                                                      
46 IBGE. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3527306&uf=35&nom
e=louveira>. Acessado em Abril/2016. 

http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3527306&uf=35&nome=louveira
http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3527306&uf=35&nome=louveira
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Figura 34 - Vista da Vila Ferroviária, 2015 
 
Fonte: Foto da autora, 2015. 

 
Figura 35 - Residência da Vila Ferroviária. 2015. 
 
Fonte: Foto da autora, 2015. 
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Figura 36 - Conjunto de residências da Vila Ferroviária. 2015 
Fonte: Foto da autora, 2015. 
 
 

 

 

 
Figura 37 -Subestação "Engº Francisco de Monlevade". 2016. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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No Plano Diretor de 2013, o complexo ferroviário se localiza na ZPP – Zona de 

Proteção do Patrimônio (Figura 39 ) e propõe a proteção e recuperação do 

patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e cultural e a qualificação e 

revitalização das áreas centrais de Louveira. A ZPP tem como resolução a limitação 

de gabaritos, publicidade, mobiliários e vias que se localizam no entorno dos bens 

patrimoniais e que possam impedir a preservação e a conservação dos patrimônios 

históricos da cidade.  

 

 

Figura 38 - ZEPEC - Zona de Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural. Área demarcada em laranja e contorno amarelo. 
.Fonte: Intervenção da autora sobre Mapa de Zoneamento do Plano Diretor de Louveira, 2006. 
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Figura 39 - ZPP - Zona de Proteção do Patrimônio demarcada em cinza. 
Fonte: Mapa de Zoneamento do Plano Diretor de Louveira, 2013. 
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Louveira, dentre as três cidades estudadas, é a única que ainda guarda relação 

entre o Complexo Ferroviário e o centro urbano. A sobreposição da planta do 

município (Figura 40), de 1963 sobre uma imagem aérea de 2016 não revela muitas 

mudanças, além do alargamento da Avenida José Niero, que liga Louveira à Jundiaí, 

e a extinção de algumas vias locais. O estacionamento às margens da estação 

ferroviária, ao contrário de Valinhos e Vinhedo, possibilita tanto o acesso à estação 

quanto o consumo no comércio da Av. José Niero. As leis municipais representadas 

no Plano Diretor quanto ao tratamento do complexo ferroviário não excluem o 

patrimônio do seu centro, fazendo com que as relações entre os cidadãos e o 

complexo se mantenham vivas, apesar do transporte para passageiros ter sido 

desativado. Louveira é um exemplo em que se pode vislumbrar como a desativação 

e subutilização do patrimônio industrial ferroviário nem sempre é consequência da 

adoção do modal do automóvel, e sim de uma má gestão municipal.  

Ao contrário de Valinhos e Vinhedo, Louveira não apresenta muitos remanescentes 

ou vestígios ao longo de seu eixo ferroviário, além do seu complexo ferroviário e da 

cerâmica Pasti, no entorno imediato.  

 
Figura 40 - Sobreposição de plantas de Louveira. 
Fonte: Edição e ampliação feitas pela autora: mapa histórico de Louveira (1960) sobreposto à 
imagem aérea sobre Google Earth, 2016. 
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4.1.2  Conjunto Ferroviário De Vinhedo 

 

Mapa 24 - Inserção urbana do Conjunto Ferroviário de Vinhedo, delimitação do centro e 
principais vias de acesso. 

Fonte: Intervenção da autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
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A localização do Conjunto Ferroviário de Vinhedo faz parte do centro da cidade 

(Mapa 37), na parte baixa, acompanhando o percurso do Ribeirão Pinheiros. A 

Estação se localiza próxima à antiga Fazenda Cachoeira, confirmando que o 

surgimento do núcleo urbano se deu devido à Fazenda produtora de café no século 

XIX (Figura 41) (VIVEIROS, 2005). Em seu entorno, há a predominância de 

residências unifamiliares e equipamentos públicos, como escolas, biblioteca 

municipal, teatro e o largo da Matriz. Uma via de fluxo intenso, junto a um bolsão de 

estacionamento corta e segrega a Estação da Vila Ferroviária, dificultando o seu 

acesso (Figura 42). A transposição da linha se faz de duas maneiras: a primeira é 

pela parte inferior da ponte (Figura 43), onde pedestres e automóveis cruzam os 

trilhos. Esta passagem fica a 100 metros da Estação Ferroviária. A segunda 

transposição é feita por uma ponte de ferro acima do nível dos trilhos, a 130 metros 

da Estação Ferroviária (Figura 44). 

 
Figura 41 - Vista do Conjunto Ferroviário de Vinhedo, sendo destacados em amarelo a 
estação e o Casarão da Fazenda Cachoeira. 
Fonte: Intervenção da autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
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Figura 42 - Vista da Av. Luiz Paffaro e do bolsão de estacionamento. Não há passeio além do leito 
carroçável. Há um grande desnível, que necessita ser vencido por escadas.  
 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
 
 
 

 

 

 
Figura 43 - Transposição da linha férrea através de passagens de nível inferiores em Vinhedo.  
 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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Figura 44 - Ponte de pedestres, a 150m da estação. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
 

A Estação Ferroviária sofreu a primeira reforma, em 1930, quando foi 

descaracterizado seu interior original. Foi desativada em 1970, e continuou 

operando somente para embarque/desembarque de passageiros. Na década de 

1980, abrigou um Posto Policial. Em 1996, com o aval da prefeitura, foi ocupada e 

restaurada pelo Grupo de Escoteiros de Vinhedo, que mais tarde viria a requisitar o 

tombamento da Estação, em 2002. Em 2007, os escoteiros foram retirados pela 

prefeitura para poder dar início ao projeto de restauro. No entanto, passou então a 

servir de moradia para comerciantes ambulantes até 2009. A partir de 2009, o 

edifício da Estação é abandonado e ocupado por pessoas em situação de rua 

(CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2012). No ano de 2015, foi aberta uma licitação47 

pela prefeitura para “restauro e readequação” da Estação Ferroviária. A proposta 

ganhadora foi a empresa KJ Projetos e Gerenciamento de Obras. Segundo o Portal 

                                                      
47 VINHEDO. Prefeitura de Vinhedo. Disponível em: http://www.vinhedo.sp.gov.br/2015/10/20/tomada-
de-precos-no-132015/. Acessado em Mai/2017. 

http://www.vinhedo.sp.gov.br/2015/10/20/tomada-de-precos-no-132015/
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2015/10/20/tomada-de-precos-no-132015/
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de Notícias da Prefeitura de Vinhedo, o projeto executivo de restauro da estação 

ferroviária seria entregue em Agosto/2016 e daria início às obras. A pedido do 

arquiteto urbanista responsável, Silvio Tadeu, foram colocados tapumes ao redor do 

edifício da estação e retiradas as pessoas em situação de rua 48. No entanto, o 

restauro não aconteceu. A Estação segue envolta com os tapumes (Figura 45, 

Figura 46, Figura 47, Figura 48, Figura 49). Em notícia de Março/201749, a Prefeitura 

de Vinhedo anunciou que estuda realizar Parcerias Público-Privadas em quatro 

áreas culturais da cidade, concessionando o uso destes locais, incluindo a estação 

ferroviária.  

 
 
Figura 45 - Estação Ferroviária envolta de tapumes, e a Av. Luis Paffaro, aberta em 2007. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
 

                                                      
48 VINHEDO. Prefeitura de Vinhedo. Disponível em: 
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2016/06/23/prefeitura-continua-com-estudos-para-recuperar-a-estacao-
ferroviaria-de-vinhedo/. Acessado em Mai/2017. 
49 VINHEDO. Prefeitura de Vinhedo. Disponível em: 
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2017/03/10/prefeitura-estuda-realizar-parceria-publico-privadas-para-
desenvolvimento-de-atividades-em-quatro-areas-municipais/. Acessado em Mai/2017. 

http://www.vinhedo.sp.gov.br/2016/06/23/prefeitura-continua-com-estudos-para-recuperar-a-estacao-ferroviaria-de-vinhedo/
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2016/06/23/prefeitura-continua-com-estudos-para-recuperar-a-estacao-ferroviaria-de-vinhedo/
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2017/03/10/prefeitura-estuda-realizar-parceria-publico-privadas-para-desenvolvimento-de-atividades-em-quatro-areas-municipais/
http://www.vinhedo.sp.gov.br/2017/03/10/prefeitura-estuda-realizar-parceria-publico-privadas-para-desenvolvimento-de-atividades-em-quatro-areas-municipais/


135 
 

 

 

 
Figura 47 - Estação antes da interdição. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 
 
 

Figura 46 - Vista da Estação Ferroviária. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 
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Figura 48 - Estação de Vinhedo. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 

 

 
Figura 49 - Gare abandonada e vagões em ruinas. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 
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Assim como todos os complexos ferroviários das cidades analisadas, Vinhedo 

também foi tombada pelo CONDEPHAAT50. O tombamento foi requisitado pelos 

escoteiros, em 2002, ao CONDEPHAAT, que somente protocolou o tombamento em 

2012. Foram tombadas a Estação Ferroviária, a Vila Ferroviária e a Cabine de 

Controle. Para a Estação e a Cabine de Controle foi proposta a preservação de 

fachadas e volumetria, e para a Vila Ferroviária, devido à sua descaracterização, 

propôs-se somente a preservação da implantação (Figura 50 e Figura 51) 

(CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2012). 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Processo de Tombamento CONDEPHAAT 61056/2010. 

Figura 50 - Casas de Vila Ferroviária. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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Figura 51 - Vista da Vila Ferroviária e da via peatonal que conecta à Rua 9 de Julho. 
 Fonte: Foto da autora, 2016. 
 
 

No Plano Diretor vigente de 2007, há somente uma diretriz que discorre 

genericamente sobre a proteção do conjunto ferroviário, sobre a denominada Zona 

de Interesse Cultural (ZEIC) – onde se propõe a proteção ao patrimônio, 

recuperação do edifício e seu entorno, valorização da paisagem e exploração 

econômica, compatível e sustentável (Figura 52) (VINHEDO, 2007). Ao entrar em 

vigor, esse Plano Diretor, que ao mesmo tempo propõe para o entorno do Conjunto 

uma área de proteção, também previu a abertura de vias, sendo uma delas a 

avenida que atualmente corta o antigo terreno do conjunto ferroviário (Figura 53 e 

Figura 54) (VINHEDO, 2007).  

O novo Plano Diretor começou a ser debatido com a população em 2016 pois 

entraria em vigência a partir de 2017. Até a presente data, entretanto, não há 

notícias sobre sua aprovação.  
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Figura 53 - Área do Conjunto Ferroviário de Vinhedo demarcado no polígono amarelo, em 
2005. 
Fonte: Intervenção da autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
 

 

 

Figura 52 - Detalhe do mapa de zoneamento cultural do Plano Diretor de 2007. A mancha roxa 
representa a área cultural destinada à Estação Ferroviária. A mancha vermelha representa a 
área cultural destinada à Faz. Cachoeira. 
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa de zoneamento cultural do Plano Diretor 2007.  
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Figura 54 - Área do Conjunto Ferroviário de Vinhedo já tombado e demarcado nos polígonos 
em amarelo. A Avenida Luiz Paffaro corta o antigo terreno, e abre espaço para um bolsão de 
estacionamento. 2016. 
Fonte: Intervenção da autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
 

 
Figura 55 - Sobreposição  de imagem sobre planta histórica de Vinhedo. 
Fonte: Edição e ampliação feitas pela autora: mapa histórico de Louveira (1960) sobreposto à 
imagem aérea sobre Google Earth, 2016. 
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As modificações feitas no antigo largo da estação ferroviária acarretaram uma 

mudança de comportamento da população em relação ao patrimônio ferroviário. 

Diferentemente de Louveira, onde o estacionamento de automóveis facilita o acesso 

ao espaço da estação, em Vinhedo acontece o contrário. O bolsão de 

estacionamento feito pela prefeitura, em 2007, ocorre independentemente da 

existência da estação. Não há faixa de pedestres e nem passeio que leve o 

transeunte até o edifício da estação. Para acessá-la, é necessário percorrer a rua, 

onde o fluxo é intenso e rápido. Antes, com a configuração de um largo, o complexo 

ferroviário também funcionava como espaço público de lazer (Figura 56), que fazia 

conexão com o largo da matriz, interligado por uma ampla rua (Figura 53). Hoje, a 

Avenida Luiz Paffaro e o bolsão de estacionamento estão desconectados do 

complexo como espaço público e não integram o patrimônio edificado, segregando 

as antigas instalações da Cia. Paulista do centro urbano (Figura 56). Não há 

estabelecimentos de comércios e serviços nas redondezas do patrimônio ferroviário, 

tornando sua área somente de passagem e inóspita durante todos os períodos do 

dia. 

 

 

Figura 56  - Relação Largo da Matriz x Largo da Estação, antes da abertura da Avenida Luiz 
Paffaro. 
Fonte: Edição feita pela autora sobre imagem do Google Earth, 2017. 
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No entanto, a relação que o complexo ferroviário ainda guarda com os patrimônios 

remanescentes industriais é visível. A conformação de bairros e indústrias no 

entorno imediato da linha férrea ainda permanecem, como a indústria cerâmica 

Jatobá, olarias, e diversos equipamentos culturais e educacionais, como o SESI, 

Teatro, biblioteca e escolas. 
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4.1.3 O Conjunto Ferroviário De Valinhos 

 

Mapa 25- inserção urbana do Conjunto Ferroviário de Valinhos, delimitação do centro e 
principais vias de acesso. 
Fonte: Produzido pela autora sobre imagem do Google Earth. 2016. 
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O Conjunto Ferroviário de Valinhos está localizado no centro da cidade, ao lado de 

indústrias históricas e em uma importante avenida de fluxo intenso do município. A 

linha acompanha o percurso do Ribeirão Pinheiros e se localiza próxima às 

primeiras residências da cidade, em direção ao Bairro Capuava. Hoje, o acesso ao 

Conjunto não é fácil e a linha férrea é transposta através de um viaduto (Mapa 30). 

Antes da construção do viaduto, o acesso ao centro se dava pela continuação da 

Rua 12 de Outubro (Figura 57 e Figura 58). 

 

 Figura 57 - Antiga porteira da Cia. Paulista de Estradas de Ferro em Valinhos, 1972. 
Fonte: Museu Ângelo Haroldo Pazzinato, 2016. 
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Após a década de 1970, a passagem para automóveis na Rua 12 de Outubro foi 

fechada e se iniciou a construção do viaduto Governador Laudo Natel (Figura 59 e 

Figura 60), sendo o único acesso para automóveis à Estação Ferroviária e seu 

entorno até os dias de hoje. O acesso para carros foi interditado, porém o túnel de 

pedestres continua em funcionamento. O túnel e o entorno passaram por reformas 

em 1982 (Figura 63 e Figura 62) e hoje abriga uma galeria denominada “Galeria de 

Artes do Túnel”, onde ocorrem exposições fotográficas em seu interior. Inaugurado 

em 1961 (Figura 64), é frequentemente usado pela população valinhense, pois é o 

único meio do pedestre transpassar a linha férrea.  

 

 

Figura 58 - Rua 7 de Setembro e Rua 12 de Outubro. Valinhos, 1970. 
Fonte: Intervenção da autora sobre original do Museu e Acervo “Fotógrafo Ângelo Haroldo 
Pazzinato”, 2016. 
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Figura 59 - Construção do Viaduto Governador Laudo Natel sobre a linha férrea da Fepasa. 
Valinhos, SP, cerca 1974. 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 

Figura 60 - Vista da construção do Viaduto Governador Laudo Natel sobre a linha férrea e 
desvio do leito do Ribeirão Pinheiros. Década de 1970. 
Fonte: Haroldo Pazzinato. Museu e Acervo “Fotógrafo Ângelo Haroldo Pazzinato”, 2016. 
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Figura 63 - Vista do Túnel para Pedestres. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 62 - Placa de inauguração da reforma geral interna e urbanização das áreas externas. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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As modificações feitas no entorno imediato nas décadas de 1970 e 1980 para 

priorizar o automóvel e o tráfego, alteraram a relação da ferrovia com a cidade, 

refletindo diretamente na sua preservação como conjunto. O relatório de 

tombamento51 do CONDEPHAAT52 (CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2013) 

demonstra a atual conjuntura do patrimônio ferroviário: 

(...) pudemos constatar que a Estação encontra-se em bom estado, utilizada como Museu da 
cidade. Verificamos que a despeito dos cuidados da administração local, o edifício apresenta 
algumas rachaduras, que não comprometem a sua estrutura, mas demandam intervenção 
emergencial. 

A pintura do imóvel está razoável. Algumas janelas guardam, inclusive, o símbolo da Paulista 
em vidro jateado dos vitrais. Os guichês da antiga bilheteria se mantêm, assim como o piso 
original de ladrilho hidráulico. Apenas o forro foi substituído.  

O pátio ferroviário se mantém com seus trilhos, até porque ali se dá a passagem de trens de 
carga de minério. O antigo armazém, que outrora foi a Estação principal, encontra-se 
habitado, assim com as casas da vila ferroviária. Em razão da descaracterização agressiva 

                                                      
51 Processo de tombamento CONDEPHAAT 61057/2010. 
52 O tombamento do Complexo Ferroviário de Valinhos foi requisitado por munícipes em 2005, porém 
sendo tombado em 2013, pelo CONDEPHAAT (CONDEPHAAT – SÃO PAULO, 2013).  

Figura 64 - Inauguração do antigo túnel para pedestres da Cia. Paulista. Valinhos, 1961. 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 
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destas últimas, não devem ser discriminadas para tombamento. (CONDEPHAAT – SÃO 
PAULO, 2013) 

O primeiro edifício da Estação Ferroviária (Figura 65), datado de 1872, encontra-se 

ocupado e descaracterizado (Figura 67). A vila operária também se encontra nas 

mesmas condições (Figura 66). Porém, ainda que não sejam elementos passíveis 

de tombamento, sua presença no conjunto ferroviário é de grande importância, já 

que faz parte da paisagem formada pelo complexo e possibilitam manter a memória 

de ocupação do lugar (“o espírito do lugar”). 

A segunda e oficial estação de Valinhos foi inaugurada em 1915 (Figura 68), e assim 

como suas estações vizinhas de Vinhedo e Louveira, segue o estilo arquitetônico 

inglês da Cia. Paulista. Ao ser desativada, em 1970, passou a abrigar somente as 

atividades de embarque e desembarque de passageiros. Em 1996, foi restaurada e 

descaracterizada em suas cores originais. Hoje, o edifício da Estação é um Museu 

da história do município (Figura 69) com acervo de 1.200 peças, o Museu Ângelo 

Haroldo Pazzinato e seu antigo largo serve de estacionamento para automóveis. Em 

todas as visitas a campo realizadas em diferentes horários e dias da semana, o 

museu nunca se encontrava em funcionamento. No entanto, a gare fica aberta, 

possibilitando a entrada e circulação de pedestres, assim como a área reservada 

para estacionamento de automóveis. 

 

Figura 65 - Primeira Estação Ferroviária de Valinhos. 1908 
Fonte: Associação de Preservação Histórica de Valinhos, 2017. 
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Figura 66 - Vila Operária. 2016. Há descaracterizações pontuais, porém a volumetria do conjunto 
se mantêm. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 67 - Atual condição da primeira estação ferroviária. 2016 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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Durante a pesquisa, foram encontradas duas situações diferentes de ocupação da 

gare. Em 2015, ela se encontrava ocupada por pessoas em situação de rua e havia 

se tornado ponto de usuários de drogas, os quais, segundo informado pela 

Secretaria de Cultura da gestão do ex-prefeito Clayton Roberto Machado, recebiam 

a visita de agentes sociais duas vezes ao dia53·. Hoje, a situação é bem diferente. 

Não há mais nenhum tipo de ocupação e a gare vem sendo utilizada pelos 

trabalhadores das indústrias do entorno (Cartonifício Valinhos, Rigesa e Unilever) 

em horário de almoço.  

Durante os dias úteis o local fica tomado por caminhões de carga devido ao 

Cartonifício Valinhos. Estes interferem na circulação tanto de carros particulares 

como de pedestres. A área, apesar de ter muitos automóveis estacionados (Figura 

70), fica vazia nas principais horas do dia e isso interfere diretamente no acesso à 

Estação (Figura 71).   

 

 

 

                                                      
53 Dado coletado em pesquisa de campo. 

Figura 68 -  Gare de Valinhos. Sem data. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Figura 70 - Acesso à Estação dificultado devido ao grande número de caminhões do 
Cartonifício Valinhos. 2016. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
 

 

Figura 69 - Estado atual da gare. Valinhos, 2017. 
Fonte: Foto da autora, 2017. 
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Figura 71 - Museu Ângelo Haroldo Pazzinato, antiga Estação Ferroviária. 2016. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
 

 

As diretrizes de preservação estão inseridas no Plano Diretor vigente, que ainda é 

de 2004, denominado Plano Diretor III. O plano propõe tornar pública a área da 

estação e a ampliação do Museu. Porém, em 2017, não há registros da aprovação 

do novo plano diretor e nem foram realizadas as melhorias propostas no Plano 

Diretor de 2004 (Figura 72). 

Segundo o Artigo 25, do Plano Diretor III: 

Artigo 25 - No estabelecimento de normas de apresentação e das exigências mínimas para a 
execução de projetos culturais, para a concepção de incentivos, buscar-se-á: 

I - promover a convocação anual do Fórum de Cultura para a discussão e a consolidação do 
planejamento de atividades do órgão municipal de cultura; 

 (...) 

IX - adotar ações para tornar pública a área da FERROBAN, onde hoje encontra-se o Museu 
Municipal “Fotógrafo Haroldo Angelo Pazzinato”, possibilitando, inclusive, a sua ampliação; 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, 2004) 

A legislação propõe diversas diretrizes para a promoção da cultura na cidade de 

Valinhos. O item I cita a consolidação do planejamento de atividades do órgão 
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municipal de cultura. Segundo o IBGE54, a Prefeitura de Valinhos possui Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio desde 1992. No entanto, não consta no site 

oficial da Prefeitura e a secretaria de Cultura negou a existência do Conselho55. O 

item IX do Plano discorre sobre a antiga estação ferroviária, atual Museu Municipal. 

Em 2015, a Prefeitura56 entrou em contato com a Diretoria de Infraestrutura 

Ferroviária, da Coordenação Geral do Patrimônio Ferroviário do DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) do Governo Federal para a 

renovação da concessão de uso da estação ferroviária pelo munícipio. Até este ano, 

entretanto, não há notícias sobre a renovação da cessão. 

No Plano Diretor III esse é o único parágrafo que trata da área da estação 

ferroviária. Não há nenhuma menção sobre políticas de preservação na esfera 

municipal. 

 

 
Figura 72 - Detalhe do mapa de zoneamento de Valinhos, 2004.  A Estação se encontra na 
zona 1 A3, que delimita a Zona Comercial Central. 
Fonte: Intervenção da autora sobre mapa de zoneamento do Plano Diretor 2004. 

                                                      
54 IBGE. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3556206&uf=&nome=v
alinhos>,  Acessado em Abril/2016 
55 Informação adquirida em pesquisa de campo. 
56VALINHOS. Prefeitura De Valinhos. Disponível em 
:http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:prefeitura-
de-valinhos-da-inicio-a-acoes-para-restauro-da-estacao-de trem&catid=34:noticias&Itemid=93. 
Acessado em Abril/2016. 

http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3556206&uf=&nome=valinhos
http://www.ibge.gov.br/munic_cultura_2014/ver_tema.php?tema=t6_2&munic=3556206&uf=&nome=valinhos
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:prefeitura-de-valinhos-da-inicio-a-acoes-para-restauro-da-estacao-de%20trem&catid=34:noticias&Itemid=93
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6629:prefeitura-de-valinhos-da-inicio-a-acoes-para-restauro-da-estacao-de%20trem&catid=34:noticias&Itemid=93
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A situação de Valinhos é parecida com a de Vinhedo, onde o antigo largo da estação 

ferroviária se tornou estacionamento para automóveis, e onde uma avenida de alto 

fluxo rompe a conexão do patrimônio com o centro urbano. No entanto, a Avenida 

dos Imigrantes, que margeia a estação ferroviária, ainda possui estabelecimentos de 

comércio e serviço e uma boa infraestrutura urbana, com bons passeios dos dois 

lados da avenida e boa iluminação, fazendo que seja muito movimentada em 

diversas horas do dia (Figura 70). Porém, essa dinâmica não garante o uso da 

estação por parte da população no seu dia-a-dia, como acontece em Louveira.  

Valinhos, dentre as três cidades analisadas, é a mais industrializada e a que possui 

maior concentração de indústrias no entorno da linha ferroviária. As relações entre 

estes vestígios dispersos ainda é evidente, mesmo depois de décadas de ausência 

de investimentos e desativação do transporte ferroviário.  

 

 

Figura 73 - Sobreposição de imagem sobre planta histórica de 1939. 
Fonte: Edição e ampliação feitas pela autora em mapa histórico de Valinhos (1939) sobreposto à 
imagem aérea sobre Google Earth, 2017. 
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4.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DO TERRITÓRIO  

A ferrovia foi a força motriz do início de urbanização desta área: ela é a causa 

primária dos primeiros assentamentos, do primeiro núcleo urbano até a cidade 

industrial, que se conformou na primeira metade do século XX. Para melhor 

entendimento do território e dos remanescentes que nele estão conformados, foram 

levantados o atual uso e ocupação da linha férrea. Nelas, encontramos diversos  

remanescentes industriais, ao longo da linha, dos quais classificamos em duas 

categorias: dispersos e concentrados. Os dispersos, como as chaminés e olarias, e 

os concentrados, como nos centros das cidades analisadas e as relações guardadas 

com o traçado urbano. A paisagem resultante da categorização dos remanescentes 

entre dispersos e concentrados abre a perspectiva para interpretações da paisagem 

contemporânea, ainda bem preservada devido à subutilização da ferrovia nas 

últimas décadas. Assim, estudamos as metodologias de implantação de conceitos 

atuais de preservação patrimonial, como o de paisagem cultural e do itinerário 

cultural, como exercício aplicado ao recorte estudado.  

A interpretação destas novas categorias do patrimônio cultural para a discussão da 

preservação do patrimônio industrial ferroviário pode permitir novas diretrizes de 

preservação e conservação dos bens culturais e oferecer outro olhar para a 

população local e para a gestão destes remanescentes, trazendo para a discussão o 

componente territorial e a possibilidade de gestão para além das fronteiras 

municipais das políticas urbanas atuais, onde o entendimento preliminar de um valor 

de conjunto é essencial. Segundo Poulot (2009 : 64), a unidade de conjunto é a 

“ligação das relações sobre os símbolos, as associações de ideias, as lembranças, 

as imagens (...) que se destacam sucessivamente” e é a “emergência da ideia de 

culturas múltiplas, propicias a alimentar e fortalecer a pluralidade das identidades” 

(POULOT, 2009 : 199). 

4.2.1 Metodologia de elaboração das Fichas de Análise de 

Uso e Ocupação do Solo 

 

Para melhor analisar o território estudado, elaborou-se um modelo de Ficha de 

Análise de Uso e Ocupação do Solo, onde foram registrados todos os usos que são 

marginais à ferrovia nas cidades de Louveira, Vinhedo e Valinhos. As fichas têm 
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como objetivo identificar, investigar e relacionar os atuais usos, os remanescentes 

materiais e imateriais e os remanescentes arquitetônicos ao longo da ferrovia, bem 

como as ações que acarretam em sua preservação, ou não. Como visto 

anteriormente, o crescimento urbano retomou as margens da ferrovia com a 

implantação de condomínios fechados e loteamentos periféricos a partir da década 

de 1990, ameaçando a preservação dos bens que resistiram, e consequentemente, 

ameaçam também a paisagem histórica que se conforma ao longo da extensão da 

ferrovia. Em seu trajeto encontramos diversos vestígios que contribuem para o 

resgate da memória ferroviária e confirmam a necessidade de políticas públicas de 

preservação de todo o conjunto.  

Para identificação destes bens, os critérios utilizados se basearam nas fichas de 

inventários e também na metodologia utilizada em pesquisas de arqueologia urbana 

(IPHAN, 2006) para identificação não apenas do patrimônio arquitetônico presente 

ao longo da linha férrea, mas também de outros elementos a ele associados. Para 

delimitação e recorte da área estudada, utilizamos 100 metros de cada lado da 

ferrovia para levantar o entorno imediato, em alguns casos, esse limite é 

ultrapassado para pontuar os bens tombados ou importantes na conformação do 

território, como é o caso da Fazenda Cachoeira, em Vinhedo. A partir de 

levantamento de campo, da leitura de bibliografia dos memorialistas e dos mapas de 

expansão física elaborados anteriormente, foi possível levantar manchas no território 

que se classificam em Habitacional, Industrial, Comércio e Serviço, Institucional e 

Patrimônio Tombado e foram organizadas fichas de inventário a cada 1,5km da 

ferrovia, pontuando os usos, nomenclatura, data de implantação e suas correlações. 

Ao fim, o Mapa de Unidades Territoriais de Preservação foi elaborado a partir da 

interpretação das informações obtidas e da paisagem conformada.  

Porém, é importante frisar que, ao se propor como exercício de interpretação, esta 

leitura não esgota as possibilidades de compreensão e valorização dos 

remanescentes ao longo da linha. Ao contrário, reforça a perspectiva de que a 

seleção e definição de valor para estes remanescentes pode ser realizada a partir do 

que a Carta de Burra denomina de “Comunidades de Interpretação” (ICOMOS, 

1980), ou seja, o mesmo exercício que aqui se realiza de forma sistemática, mas 

individual, pode ter como sujeitos os entes coletivos. 
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O Mapa de Localização das Fichas de Amostragem (Mapa 26) situa a numeração 

das fichas ao longo do trecho ferroviário analisado e pontua os números das fichas 

representados em cada fragmento.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 26 - Localização das fichas de amostragem. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H1 Jardim São Marcos Loteamento do B. Samam-

baia
 déc. 1990

H2 Condomínio Terras do 
Caribe

Condomínio Fechado déc. 2000

H3 Bairro Capuava Bairro residencial unifamiliar -
H3.1 Casa unifamiliar Residencia unifamiliar anterior à déc. 60

FICHA 01

H1

H2 H3

N

0 250 500 750 1000

O Loteamento São Marcos (H1) foi implantado 
na década de 1990 como loteamento do Bairro 
Samambaia, na divisa do município de Valinhos 
com  Campinas. O  bairro é predominantemente 
residencial de casas térreas unifamiliares. Toda a 
sua extensão é asfaltada e possui equipamentos 
públicos como creches,  escolas e DETRAN. 
O condomínio fechado Terras do Caribe (H2) foi 
implantado na primeira década do ano 2000. Os 
lotes variam de 350m² a 700m² e é destinado à 
classe média alta. O bairro Capuava (H3) , é um 
bairro que foi considerado rural durante algum 
tempo, até a tomada de seu território pelos lotea-
mentos (H1 e H2), fragilizando sua conformação 
inicial. Entre os bairros estão localizados alguns 
imóveis (H3.1) no limiar da área da ferrovia. São 
imóveis isolados e sem conectivade com nenhum 
dos bairros do entorno, apesar de pertencerem 

nominalmente ao bairro Capuava, localizado 
próximo aos imóveis citados. Nesta área há tam-
bém a fundação de uma antiga indústria que se 
localizava às margens do rio e da ferrovia. Alguns 
se encontram em total estado de abandono e de 
ruinamento (como a antiga indústria e algumas 
casas) e outros com bom estado de preservação.  

H3.1



ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

FONTES: As imagens foram tiradas pela autora, em diferentes dias e horários, 2016. 161

Vista de casa isolada (H3.1) e a linha ferroviária. Condomínio Terras do Caribe (H2).

Rua do bairro Capuava (H3).

Capela do bairro Capuava (H3).

Vista de casas isoladas e ruínas de uma antiga 
indústria (H3.1). Vista de vila pertencente ao bairro Capuava, 

porém sem conexão direta com o bairro confor-
mado(H3.1) e próxima à ponte de transpasse da 
ferrovia.

ANÁLISE:
A paisagem nesta área é claramente demarca-
da pela linha férrea, que divide os bairros, iso-
lando-os e criando relações diferentes entre si. 
O passado indústrial do bairro Capuava ainda é 
latente. A tipologia arquitetônica e a morfologia ur-
bana do bairro estão preservadas, assim como a 
relação entre moradores. É possível ver famílias 
e crianças interagindo no espaço público em di-
versas horas do dia. A presença da capela com 
a torre voltada para a ferrovia demonstra o senso 
de comunidade local e a relação dos moradores 
com seu passado industrial. 

Há somente um acesso para o bairro, através da 
Rod. Flávio de Carvalho. 
Já o loteamento Jardim São Marcos, (onde há 
mais de um acesso), há uma grande avenida 
lindeira à ferrovia. Esta relação entre via x linha 
férrea distancia os moradores, que pouco ocu-
pam o espaço que margeia a ferrovia. O con-
domínio fechado promove uma quebra brusca na 
paisagem, pois seus muros se sobressaem na 
avenida que conecta os bairros analisados e con-
formam um ambiente hostil, onde há a ferrovia, 
avenida e muros - elementos pouco convidada-
tivos aos pedestres, prevalescendo o automóvel. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H4 Condomínio Res. do Mirante Cond. fechado horizontal Déc. 1980
I1 Cerâmica Santo Antônio Indústria de cerâmica anterior à déc. 1970
I2 Remanescente Industrial Comércio de areia anterior à déc. 1970
R3 Fazenda Capuava casa modernista tombada 1938
SC1 Comércio e Serviço Peq. porte déc. 70/80

N

FICHA 02

PT1
SC1

I1

I2

H4
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A área apresentada demonstra as margens da 
Rodovia Flávio de Carvalho, local de grande con-
centração de comércios e serviços de materiais 
de construção e automobilístico (SC1), majoritar-
iamente implantadas na década de 1980. Esta 
Rodovia conecta o município à Rodovia Dom Pe-
dro I. Há uma aglomeração de indústrias antigas 
neste trecho norte da ferrovia. As duas indústrias 
presentes no local (I1 e I2) são antigas e suas 
datações são anteriores à década de 1970. A pri-
meira segue funcionando, enquanto a segunda 
(I2) é um comércio de venda de areia, mas ainda 
preserva suas torres de tijolos originais. Elas estão 
próximas ao bem cultural circulado em vermelho 
(PT1), que é a Fazenda Capuava: casa modern-
ista do arquiteto Flávio de Carvalho, construída 
em 1938. A casa é tombada pelo CONDEPHAAT 
desde 1982¹. A obra está localizada no Bairro 
Capoava, às margens da ferrovia e do Ribeirão 

Pinheiros, assim como as indústrias citadas.
O condomínio fechado Residente do Mirante (H4), 
no Bairro do Lenheiro, também foi implantado na 
década de 1980.

¹FONTE: Jornal Folha de São Paulo. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/
ult90u25103.shtml>. Acessado em Dez/2016.
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Rod. Flávio de Carvalho (SC1) Rod. Flávio de Carvalho (SC1)

Olaria de cerâmica (I1) Ruínas de antiga olaria de cerâmica, onde hoje é 
um comércio de areias (I2). 

Avenida que conecta o Condomónio Residente 
do Mirante (H3). 
Fonte: levantamento próprio, 2016.

Fazenda Capuava, de Flávio de Carvalho (R3)

ANÁLISE:
A ferrovia não é facilmente vista neste trecho. A 
Rod. Flávio de Carvalho é paralela a linha fér-
rea e se instalaram muitos estabelecimentos de 
serviço e comércios de construção e serviço au-
tomobilístico entre as duas. O acesso à ferrovia é 
complicado e quase não há acessos. No entan-
to, há dois elementos que resgatam a paisagem 
inicialmente conformada pela ferrovia: as olarias 
e a casa modernista de Flávio de Carvalho. Há 
uma olaria em funcionamento e a outra está de-
sativada, porém ainda há a presença de suas 
chaminés, onde hoje é uma área comercial de 
areias para construção civil. 

Há ainda o CLT Parque Ayrton Senna, reforçando 
a possível criação de uma zona cultural municipal. 
A presença de condomínios fechados como o 
Condomínio Residente do Mirante indica o pouco 
acesso que se tem para o outro lado da ferrovia, 
conformando uma paisagem hostil ao pedestre e  
sem elementos arquitetônicos representativos. Há 
muitos estabelecimentos de comércio e serviço 
voltados às necessidades dos moradores destes 
condomínios e serviços de construção civil. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H5 Loteamento Jd. São Fran-

cisco
loteamento do Bairro do 
Lenheiro

déc. de 1980

H6 Bairro Jd. Lenheiro Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970
H7 Bairro Jd. Pinheiro Bairro residencial unifamiliar déc. de 1960
H8 Bairro Vila Santana Bairro residencial unifamiliar déc. de 1940
SC2 Equipamentos de Serviço Médio e pequeno porte déc. de 1980
SC3 Equipamentos de comércio 

e serviço
Comércio de pequeno porte 
e serviço de médio porte

déc. de 1940/50/60

IT1 UPA 24h - CENTRO Hospital 2014

N

FICHA 03

H5

H6

IT1

H7

H8
0 250 500 750 1000

Conforme se aproxima do centro da cidade, os 
condomínios fechados vão perdendo espaço e 
dando lugar aos bairros tradicionais da cidade. 
Assim acontece com o Bairro Jardim Lenheiro (H5 
e H6), Jardim Pinheiro (H7) e Vila Santana (H8).  
As datas de implantação também demonstram a 
proximidade central dos bairros. O Bairro Jardim 
Lenheiro (H5 e H6) datam das décadas de 1970 
e 1980, enquanto o Bairro Jardim Pinheiro data 
da década de 1960 e a Vila Santana, de 1940. 
Predominantemente residenciais, de casas tér-
reas unifamiliares e com boa oferta de espaços 
públicos, como o Parque Ayrton Senna - CLT 
(Centro de Lazer do Trabalhador) e praças. Além 
de uma maior oferta de comércios e serviços (CS 
2 e CS3), como venda de carros, mecânicas de 
automóveis, postos de gasolina, supermercados, 

salões de beleza, bares e lanchonetes. Estes se 
localizam às margens dos bairros e da ferrovia. 
Há somente um equipamento institucional, a UPA 
24h - Centro (Unidade de Pronto Atendimento) 
(IT1), inaugurada em 2014 (VALINHOS, 2014).

Fontes: Levantamento de campo e Mapas de Transfor-
mações Urbanas. 

Prefeitura de Valinhos. Disponível em: < http://
valinhos.sp.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=4551:prefeito-de-valin-
hos-inaugura-upa-24h-e-sistema-qsaude-inte-
grada-municipalq&catid=34:noticias&Itemid=93>. 
Acessado em Dez/2016.

SC2

SC3
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Rod. Flávio de Carvalho. Bairro Vila Santana (H8). Vista da praça central 
do bairro.

Bairro Vila Santana (H8). Vista da praça central 
do bairro.

Bairro Vila Santana (H8).

UPA 24h (IT1). Avenida Gessy Lever. Vista de comércios e 
serviços (SC2).

ANÁLISE:
A linha férrea, neste trecho, apresenta duas pais-
agens distintas. Enquanto margeia a Rod. Flávio 
de Carvalho, atividades como bares, lanchonetes, 
mercados e centros religiosos começam a apare-
cer. Deste lado, também , surge o bairro Vila San-
tana, com escolas, espaços verdes livres e casas 
unifamiliares geminadas, da década de 1940. Do 
outro lado da linha ocorrem dinâmicas completa-
mente diferentes. O bairro apresenta já outro 

desenho e há outros usos, como a UPA e serviços, 
em sua maioria, voltados ao setor automobilísti-
co como automecânica, autoelétrica, vidraçaria, 
tapeçaria. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H9 Vila Operária da Cia. Paulis-

ta + 1ª casa de Valinhos
Bairro central Déc. de 1870

I3 UNILEVER S/A Indústria de prod. variados 1985
I4 Cartonifício Valinhos Indústria de papelão 1934
I5 RIGESA S/A Indústria de papel 1943
IT2 Equipamentos de Saúde Variados
IT3 Paço Municipal Edifício Déc. 1970
SC4 Bairro Centro Centro Déc. 1880
PT2 Estação Ferroviária 1915

N
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A área acima é um recorte da área central de 
Valinhos. Nela se localizam os principais equipa-
mentos da cidade, como o Paço Municipal (IT3) 
e instituições de saúde (IT2), as três indústrias 
pioneiras e propulsoras do desenvolvimento mu-
nicipa: a UNILEVER S/A (I3), o Cartonifício Va-
linhos (I4) e a RIGESA S/A (I5). O comércio e o 
serviço (SC4) são de pequeno e médio porte de 
maior diversidade de ofertas. É neste ambiente 
em que se encontra a Estação Ferroviária (PT2), 
a Vila Operária, as primeiras casas de Valinhos 
e a primeira Estação Ferroviária (H9), datadas 
do fim do século XIX e começo do século XX. O 
recorte é considerado de importância histórica 
e com grande valor patrimonial e urbanístico do 
início do núcleo urbano. Todas as residências se 

encontram ocupadas. 

SC5
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Vila operária da Cia. Paulista (H9) UNILEVER, antiga Gessy Lever (I3)

Estação Ferroviária da Cia. Paulista (PT2) Primeira Estação Ferroviária da Cia. Paulista 
(H9), e posteriormente casa de turma. 

Cartonifício Valinhos (I4), ao lado da Estação 
Ferroviária.

Primeira casa de Valinhos (H9).

Esta é uma área importante para a linha férrea, 
que se relaciona com ambas as margens. De um 
lado, o centro urbano, configurado por indústrias 
e comércio, onde tudo é asfaltado e com um in-
tenso fluxo de pessoas e mercadorias. E do outro, 
a conformação da vila ferroviária, de estabeleci-
mentos institucionais, de galpões de serviço e in-
dústrias, onde a via ainda é de paralelepípedo e 
onde os moradores ainda se sentam na calçada. 
A ferrovia aqui cria uma dicotomia evidente, tendo 
a cidade contemporânea e regional por um lado e 
de outro, a cidade de interior. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H10 Cond. Vert. Villa Ventura e 

Pq. dos Pássaros
Condomínio fechado vertical 
do bairro Jd. Bom Retiro

déc. de 2010

H11 Jd. Paulista Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/60
H12 Jd. América Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/60
H13 Ocupação Pinheirinho Ocupação irregular anterior à 1960
H14 Aglomerado de casas - anterior à 1960
H15 Cond. Vert. Floratta Condomínio fechado vertical 

do bairro Jd. São Pedro
déc. de 2010

SC6 Serviço de médio porte déc. de 1990/2000
SC7 Serviço de pequeno porte déc. de 1970/80

N

FICHA 05

H10

H11

H12

H13

H14

H15

0 250 500 750 1000

Aqui a ferrovia separa os antigos bairros Jd. Pau-
lista e Jd. América dos novos empreendimentos 
de condomínios verticais, que marcam a pais-
agem a leste da linha férrea. Os bairros Jd. Pau-
lista (H11) e Jd. Américas (H12) formados nas 
décadas de 1950/60 ainda guardam suas tipolo-
gias arquitetônicas originais, com casas térreas 
unifamiliares e com ruas pavimentadas de para-
lelepípedo. O serviço é bem diversificado neste 
bairro, que por ser perto do centro, abriga muitas 
clínicas e escritórios. 
Os empreendimentos de condomínios  verticais 
Villa Ventura e Pq. dos Pássaros (H10), e o Flo-
ratta (H15) datam do século XXI, suas torres tem 
média de 5  a 7 pavimentos. No entanto, entres os 

dois tipos de ocupação predominantes, há a ocu-
pação Pinheirinho, onde há cerca de 23 famílias, 
sendo 15 em estado irregular¹, ocupam casas 
datadas anteriores à década de 60. O serviço e 
comércio são de pqueno e médio porte (SC6 e 
SC7), incluindo academia, supermercados, dis-
tribuidora de itens de borracha e materiais de 
construção.

SC6

SC7
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Vista da Ocupação Pinheirinho (H13) e ao fundo, 
os edifícios dos condomínios verticais (H10)

Condomínios verticais (H15)

Vista da Avenida Paulista para o acesso aos 
condomínios verticais (H10)

Bairro Jardim Paulista (H11). O bairro Jardim 
América (H12) segue a mesma tipologia do Jar-
dim Paulista. 

Vista de casa isolada na Ocupação Pinheirinho 
(H13), lindeira à ferrovia - que neste trecho da 
Avenida Paulista é murada.

Vista de antiga vila operária (H14), porém a anti-
ga inddústria não se localiza mais no local.

Neste trecho a ferrovia se encontra murada. É o 
único trecho de todo o percurso em que se têm 
muros margeando a linha férrea. No entanto, nos 
limites do muro, encontra-se a Ocupação Pin-
heirinho e logo a frente, muitos condomínios ver-
ticais recém construídos. Essa unidade de pais-
agem confronta a paisagem encontrada do outro 
lado da linha, onde casas unifamiliares datadas 
do meio do século passado congregam os antigos 
bairros Jd. Paulista e Jd. América.

Estes bairros vêm passando por mudanças no 
seu uso, onde muitas casas estão se tornando 
clínicas e escritórios, devido à proximidade com o 
centro de Valinhos e com a facilidade de acesso a 
Rod. dos Andradas, que se conecta Vinhedo. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H16 Vila São Cristóvão Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970/80
H17 Jardim Lorena Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970/80
H18 Jardim Maracana Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970/80
I6 Centro Empresarial Joaquim 

Aricó
Centro empresarial 2014

I7 Costalonga Indústria 2015
I8 Olaria São Sebastião Olaria/Cerâmica 1966
IT4 Instituto Esperança Creche 1987

N
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Neste trecho todos os bairros foram conformados 
no mesmo período de tempo. A Vila São Cristóvão 
(H16), o Jardim Lorena (H17) e o Jardim Maracanã 
(H18) são bairros suburbanos que acompanha-
ram a grande expansão da cidade nas décadas 
de 1970/80. São bairros residenciais, original-
mente horizontais de casas unifamiliares, com 
baixa oferta de espaços públicos. Atualmente, há 
empreendimentos imobiliários de condomínios 
fechados verticais, sendo somente um horizontal. 
Há somente um equipamento público institucion-
al na área, a creche Instituto Esperança III, com 
implantação em 1987.  Há pouca oferta de comér-
cio e serviço local, sendo predominante as casas 
de materiais de construção, postos de gasolina, 
mecânicas de automóveis e vendas informais de 
frutas à beira da Estrada Municipal dos Andradas. 
O território possui indústrias históricas que mar-

cam a paisagem local com torres de tijolos, como 
a Olaria São Sebastião, datada de 1966. 

SC8

IT4
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Vista da Rodovia dos Andradas (SC8)

Vista da Rodovia dos Andradas para a olaria São 
Sebastião (I8)

Condomínio Empresarial Joaquim Aricó (I6)

Vista de rua do bairro Jardim Lorena (H17) Olaria São Sebastião (I8)

Indústria Costalonga de embalagens em madeira 
(I7)

A Rodovia dos Andradas margeia a ferrovia e 
conecta Valinhos a Vinhedo. Aqui a paisagem é 
singular, com diversas chaminés das antigas olar-
ias do município, localizadas na área rural. Os 
bairros conformados no entorno imediato são de 
urbanização mais recente, datando das décadas 
de 1970 e 1980. As ruas são asfaltadas e pos-
suem muitos equipamentos de serviço automo-
bilístico e construtivo, como marmorarias, marce-
narias, dentre outros.
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H19 Cond. Vert. Jardins Cond. Fech. Vert. do Bairro 

Coop. Nova Aliança
déc. de 1990/2000

H20 Conj. Habit. Luis Carlos da 
Rocha

Casas geminadas déc. de 2000

I9 Cerâmica Barroco Araguai Cerâmica 1998
I10 Cerâmica Agaraphe Cerâmica 1970
SC9 Comércio e serviço pequeno porte
SC10 Comércio e serviço pequeno porte déc. de 1970/80
SC11 Serviço médio porte déc. de 1950/60
IT5 ETE Vinhedo 2002
IT6 Escola Municipal Escola de educação infantil 2005

N
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A paisagem é marcada pelas chaminés em tijo-
los das cerâmicas Barroco Araguai (I10) e Agara-
phe(I11), datadas da década de 1990 e 1970. O 
comércio e serviço (CS9 E CS10) de pequeno 
porte surge na década de 1970 e continua crescen-
do até a divisa com Vinhedo, ligados à construção 
civil em sua maioria. Em Vinhedo, o serviço se 
torna de médio porte(SC11), tendo  suas primei-
ras construções nas décadas de 1950/60. Hoje, 
o maior empreendimento do local é a franquia 
Espetinhos Mimi, implantada em 2008. Não há 
muitos bairros residenciais na área, sendo o Con-
domínio fechado vertical Jardins  (H19) e o Con-
junto Habitacional Luis Cralos da Rocha (H20) os 

únicos. Os bairros envoltórios surgem juntamente 
com a implantação da Cerâmica Agaraphe e a 
E.T.E Pinheirinho (IT5) , implantada em 2002. No 
recorte apresentado há a primeira escola de edu-
cação infantil lindeira a ferrovia, a C.E.I. Turma da 
Mônica (IT6). 

SC9

SC10

SC11
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Cerâmica Barroco Araguai (I9) Cerâmica Agaraphe (I10)

Vista da Rodovia dos Andradas Vista de bairro lindeiro e início de verticalização 
da área (H19)

Vista de olarias na área rural de Valinhos Conjunto habitacional Luís Carlos da Rocha 
(H20)

A ferrovia neste trecho demarca a área rural e a 
área urbana, e também os limites municipais. As 
olarias se encontram na área rural e a paisagem, 
por um lado é tomada de chaminés. Por outro, 
a urbanização recente é personagem principal, 
onde se começa a verticalização, em Valinhos.  
Já em Vinhedo, ela é tomada por bairros e alguns 
condomínios fechados. Há muitos equipamentos 
de serviços de médio porte.
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H21 Jardim São Thomé Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970/80
H22 Jardim São Mateus Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/60
H23 Vila Santana Bairro residencial unifamiliar déc. de 1970/80
H24 Jd. São Mateus Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/60
I11 CoorsTek LTDA. Indústria de Cerâmica déc. de 2010
I12 Jatobá Indústria de Cerâmica déc. de 1940
SC12 Fortvale Atacado de Produ-

tos Agropecuários
Comércio de médio porte déc. de 2000

SC13 Comércio e Serviço déc. de 1950/60
IT7 Sede da Terceira Idade 

Grupo Viver Bem
Insituição Municipal de 
amparo à Terceira Idade

-

N

FICHA 08
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Originalmente uma área indústrial voltada para a 
fabricação de cerâmica com a Jatobá (I13) e a at-
ual CoorsTek (I13) - as instalações já se localiza-
vam na área na década de 1960 - o recorte acima 
demonstra a predominância atual de bairros res-
idenciais, com casas residenciais térreas unifam-
iliares. Estes são os bairros Jardim São Thomé 
(H21), Jardim São Mateus (H22) e H24) e Vila San-
tana (H23). Os bairros a Oeste da ferrovia foram 
implantados nas décadas de 1950/60, enquanto 
os bairros à leste, nas décadas de 1970/80. O 
comércio e serviço é diversificado, sendo a Fort-
vale Atacado de Produtos Agropecuários (SC12) 

o maior comércio da área acima, seguida de 
comércios e serviços de pequeno porte (SC13), 
especilizados no setor automobilístico. Há ainda a 
Sede da Terceira Idade Grupo Viver Bem, institu-
ição municipal de amparo aos idosos (IT7). 

SC12

SC13
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Majoritariamente residencial de casas unifamili-
ares e térreas, este trecho contém duas indústrias 
importantes para Vinhedo: a Cerâmica Jatobá e a 
Coorstek, que também fabrica cerâmicas. A trans-
posição da ferrovia é feita abaixo do nível de linha 
férrea, e isso se repete em todos os acessos de 
Vinhedo. Não há transposição em nível do solo e 
nem acima da ferrovia. A paisagem neste trecho é 
muito homogênea, sendo quebrada somente pelo 
condomínio vertical Riviera de Vinhedo, que pos-
sui 4 pavimentos. 

Cerâmica Jatobá (I12) Coorstek (I11)

Jardim São Mateus (H24) Passagem para o bairro Vila Santana (H23)

Condomínio Vertical Riviera de Vinhedo (H24)
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SC14

IT8
H25

SC15

IT9
H26

SC16

IT10
H27

IT11
PT 3

CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H25 Bairro Terras de Vinhedo Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/1960
H26 Jardim Nova Canudos Bairro residencial unifamiliar déc. de 1990/2000
H27 Vila Operária Vila Operária Cia. Paulista
SC14 Comércio e Serviço Comércio de médio porte déc. de 2000
SC15 Comércio e Serviço Comércio e serviço de 

médio porte
déc. de 1950/60

SC16 Comércio e Serviço Comércio e serviço central 1910/1920
IT8 SESI Escola 2013
IT9 Escola Internacional 

Sant’anna
Escola na antiga fábrica de 
tecidos Storani

2014

IT10 Teatro Municipal/Biblioteca Antiga Fábrica da Carborun-
dum S/A

2006

IT11 Escola Municipal -
PT3 Estação Ferroviária 1872
PT4 Sede Fazenda Cachoeira Casarão cafeeiro segunda metade do Séc. XIX

FICHA 09

PT4

Este é o núcleo inicial de Vinhedo, onde se encon-
tram a Fazenda Cachoeira (PT4) e o Complexo da 
Estação Ferroviária (PT3 e H27). O local abrigou 
muitas indústrias no passado, devido à proximi-
dade com a ferrovia e com o núcleo urbano. 
O local hoje é tomado por estabelecimentos de 
serviço e comércio de pequenos e médios portes 
(estes, localizdos em barracões), e de equipa -

mentos culturais e institucionais, como o SESI 
(IT8), a Escola Internacional Sant’Anna, que se 
localiza na antiga fábrica de tecidos Storani (IT9), 
o Teatro e a Biblioteca Municipal, na antiga fábrica 
de abrasivos Carborundum S/A (IT10). Na antiga 
Carborundum S/A, ainda se localizam o PAT (Pos-
to de Atendimento ao Trabalhador) e algumas 
secretarias municipais. 
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SESI (IT8). Fonte: http://www.vinhedo.sp.gov.br/painel/
dbarquivos/dbimagens/2_gabrielaangelinovosesi28.jpg

Antiga Carborundum S/A - Teatro e Biblioetca 
Municipal (IT10)

Antiga Fábrica de tecidos Storani - atual Escola 
Sant’Anna.(IT9)

Vila Ferroviária (H27)

Estação Ferroviária (PT3) Fazenda Cachoeira (PT4). Fonte: http://www.fn10.
com.br/wp-content/uploads/2014/10/fazenda-Cachoer-
inha-1-600x297.jpgEste trecho é muito importante históricamente, 

pois é vísivel no território a conformação urbana 
que a ferrovia influenciou. Pode-se entender que 
a ferrovia foi a principal articuladora da paisagem 
encontrada nessa área, que hoje conforma o cen-
tro de Vinhedo. Antigas fábricas ganham novos 
usos devido à sua localização e as grandes áreas 
ocupadas no centro. O centro ainda é bem habita-
do e possui algumas ruas com comércio e serviço 
locais. 

 No entanto, o complexo ferroviário está aba-
donado, se tornando marginal à cidade que ela 
conformou. Não há grandes edifícios, porém há 
uma grande quantidade de condomínios fechados 
horizontais que vão em direção a antiga Fazenda 
Cachoeira, na estrada para Itatiba. 
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H28 Bairro Vila Planalto Bairro residencial unifamiliar déc. de 1950/1960
H29 Bairro Vila Cascais Bairro residencial unifamiliar déc. de 1990/2000

H28

H29

FICHA 10

O bairro Vila Planalto (H28) é majoritariamente 
residencial, com sobrados e casas térreas. Sua 
conformação se deu entre as décadas de 1950 e 
1960, quando o tecido urbano estava expandindo 
além do centro. O traçado segue as mesmas car-
acterísticas dos bairros datados da mesma épo-
ca, como o Jardim São Mateus. 
Já o bairro Vila Cascais (H29) demarca o início da 
Estrada da Boiada, que conecta Vinhedo a Lou-
veira. Há muitas chácaras e condomínios fecha-
dos horizontais nessa área. Não há acesso à fer-
rovia.

Vila Cascais (H29).

Vila Planalto (H29).
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H30 Condomínio Fechado Cam-

po de Toscana
Condomínio fechado hori-
zontal

déc. de 2010

H30

Aglomerado de 
chácaras

FICHA 11

O Residencial Campo de Toscana (H30) é um 
empreendimento imboliário na área rural de Vin-
hedo. Seus muros são limítrofes à estrada férrea, 
limitando o acesso naquele trecho. 
Na Estrada da Boiada, a paisagem é de chácar-
as de veraneio e poucos condomínios fechados. 

Estrada da Boiada - aglomeração de chácaras 
de veraneio.

Portaria do Condomínio fechado Campo de Tos-
cana (H30)

N

0 250 500 750 1000



FICHAS DE AMOSTRAGEM 
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

HABITACIONAL
FERROVIALEGENDA:

PATRIM. TOMBADO
VIAS PRINCIPAIS

INDUSTRIAL
VIAS EXISTENTES CURSOS D’ÁGUA

INSTITUCIONAL SERVIÇO E COMÉRCIO

MAPA DE ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

FONTES: Levantamento de campo e Mapas de Expansão Física, 2016. 180

CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H30 Condomínio Fechado Cam-

po de Toscana
Condomínio fechado hori-
zontal

déc. de 2010

H30

Área de plantio

LOUVEIRA

VINHEDO

FICHA 12

Área de plantio em Vinhedo. Fonte: Imagem aérea Google Earth. 2017.
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H31 Condomínio Fechado Villag-

gio Capriccio
Condomínio fechado hori-
zontal

déc. de 2010

H32 Residencial Jardim Prima-
vera

Condomínio fechado hori-
zontal

déc. de 1990/2000

I13 Dinoplast Indústria de plásticos déc. de 1980
I14 Perfilix indústria de forro de PVC déc. de 2010

H31

H32

I13

I14

Área de plantio

Aglomerado de 
chácaras

FICHA 13

A área rural de Louveira conta com os condomí-
nios fechados Villaggio Capriccio (H31) e Resi-
dencial Jardim Primvera (H32), de urbanização 
recenter. Também conta com áreas de plantio e 
algumas indústrias de PVC, como a Perfilix (I14) 
e a Dinoplast (I13).

Portaria Residencial Jd. Primavera (H32)

Portaria Villaggio Capriccio (H31)
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CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
H33 Jardim Niero Bairro residencial unifamiliar déc. de 2010
H34 Vila Pasti Bairro residencial unifamiliar déc. de 1990/2000
H35 Vila Ferroviária Indústria de plásticos déc. de 1870
I15 NAHSA indústria de materiais 

plásticos
déc. de 2010

I16 Cerâmica Vila Pasti indústria cerâmica anterior déc. de 1930
IT13 Estádio Municipal José 

Silveira Nunes
-

IT14 Instituição religiosa católica - 
Igreja São Sebastião

Igreja Matriz déc. de 1950

SC17 Centro de Equitação -
SC18 Comércio e serviço central Pequeno porte déc. de 1940
SC19 Comércio e serviço central Pequeno porte déc. de 1940

SC20 Supermercado Louveira Pequeno porte déc. de 1980
PT5 Subestação Elétrica Engº 

Francisco Monlevade + Vila 
de Engenheiros

1921

PT6 Estação Ferroviária Centro Cultural de Louveira 1913

H33

PT6

IT14

I15

IT13

SC17

PT5

H34

H35

I16

SC18

SC19 SC20

FICHA 14

Essa região de Louveira, em sua maioria, foi con-
stituída antes da primeira metade do século pas-
sado. Sua principal avenida, a Av. José Niero, é 
conformada por comércios e serviços registrados 
desde a década de 1940, porém, seu traçado é 
anterior à esta data, sendo conformado em mapa 

desde a década de 1920. A Estação, a Vila Fer-
roviária e a Subestação de Energia se encon-
tram no local desde o primórdios do século XX. 
As indústrias mais recentes tem seu foco no 
plástico e no PVC, a únicas de sua tipologia na 
região da ferrovia. A vila Pasti, juntamente com 
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com a Cerâmica Pasti foram conformadas na 
primeira metade do século XX, ambas conver-
sammorfologicamente e tipologicamente com as 
olarias e cerâmicas apresentadas nos municípios 
anteriores. 

Cerâmica Pasti (I16). 

Subestação Elétrica Engº Francisco de Mon-
levade (PT5)

Avenida José Niero (SC19).

Estação Ferroviária (PT6)

Vila Pasti (H34)

Vista Vila Pasti da Subestação Elétrica (H34)

A paisagem nesta região da ferrovia não sofreu 
muitas modificações. O gabarito, a tipologia e os 
usos de antigamente permaneceram - e as no-
vas instalações, como as indústrias de plástico e 
PVC, não causaram diferenciações na paisagem.
Os  louveirenses preservaram os remanescentes 
ferroviários e a vila operária, deixando-as em bom 
estado de conservação e originalidade - muito

difetente de Vinhedo e Valinhos. Por ser a menor 
cidade do trecho estudado, Louveira vem sof-
rendo modificações na paisagem por conta da 
implantação de condomínios fechados, porém, 
eles ainda não interferem nesta área central. O 
bairro e a cerâmica da Vila Pasti estão bem con-
servados, favorencendo a identificação históri-
ca dessa área de Louveira. Todas as ruas estão 
asfaltadas, porém, isso não compromete a iden-
tificação histórica aqui localizada. O gabarito é 
baixo, sendo os sobrados o máximo de altura aqui 
construído. 
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SC21

I17

IT15

CLASSIFICAÇÃO NOMECLATURA TIPOLOGIA DATA DE IMPLANTAÇÃO
SC21 Comércio e serviços comércios e serviços de 

pequeno porte
déc. de 1980/1990

SC22 Comércio e serviços comércios e serviços de 
médio porte

déc. de 1990/2000/2010

IT15 Secretaria de Serviços 
Públicos

Instituição pública municipal -

A paisagem aqui conformada é de baixo gab-
arito e concentrada em comércios e serviços de 
pequenos e médio portes. São veterinários, bares, 
restaurantes, empresas de logística, transporte, 
reciclagem de plásticos, venda e mecânica de au-
tomóveis e  automação indústrial que constituem 
o uso desta área do município. Ela também pos-
sui uma área institucional municipal, que é a Sec-
retaria de Serviços Públicos (IT15). A implantação 
destes equipamentos datam da décade de 1980 
em diante. A ferrovia pouco se relaciona com o ur-
bano conformado, já que esta extensão da cidade 
foi implantada há poucas décadas e com ênfase 
no modal rodoviário. Há muitas transportadoras, 
empresas de logística na divisa do município com 
Jundiaí. 

Secretaria de Serviços Públicos (IT15).

Vista dos equipamentos de serviços (SC22 ), 
visto da Estrada Louveira-Jundiaí. 
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Sendo assim, após análise das fichas de amostragem de uso e ocupação do solo no 

entorno imediato da ferrovia somado às metodologias apresentadas, chegou-se ao 

Mapa de Unidades Territoriais de Preservação (Mapa 27). Nele, são apontados as 

referências dispersas, representadas por círculos menores; os bens concentrados, 

representados por círculos maiores – representando os centros urbanos de cada 

município; as unidades de paisagem que possuem, segundo esta leitura, um 

interesse patrimonial – como a área das olarias em Valinhos, o parque da Cachoeira 

em Vinhedo e as áreas de plantio entre Vinhedo e Louveira; e, em vermelho, o 

primeiro traçado da Estrada da Boiada, presente nos mapas “Folha de Campinas” e 

“Folha de Jundiahy” (Figura 61) (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016), 

datados de 1900 – que hoje conforma ruas e avenidas nos municípios estudados. 

 Mapa 27 - Unidades Territoriais de Preservação  
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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As construções remanescentes dispersas são, em sua maioria, do primeiro período 

industrial. São olarias (Figura 74, Figura 77 e Figura 79), cerâmicas (Figura 81), vilas 

operárias (Figura 75 e.Figura 78), ruínas industriais (chaminés) (Figura 77) 

margeando a ferrovia. Nesta categoria também se encontram os bens tombados 

pelo CONDEPHAAT, como a Fazenda Capuava (Figura 76) em Valinhos, do 

arquiteto modernista Flávio de Carvalho, e a Fazenda Cachoeira (Figura 80), em 

Vinhedo. Estes bens foram responsáveis pela conformação do tecido urbano 

contemporâneo para além-centro, estruturando novas áreas, estendendo as 

relações com o território e consolidando a urbanização iniciada pelo trem no núcleo 

urbano inicial, por isso justifica-se sua inclusão como parte da memória do território 

relacionado à ferrovia. 

 

  

  

Figura 74 - Olaria margeando a ferrovia, 
em Valinhos. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 75 - Casas de vila industrial, 
Valinhos. 
Fonte: Foto da autora,, 2016. 

 

Figura 76 - Fazenda Capuava, Valinhos. 
Fonte: Foto da autora,, 2016. 

Figura 77 - Chaminés em um comércio de 
areia, Valinhos. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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O complexo ferroviário, apesar de estar dentro da categoria de bens concentrados, 

foi responsável urbanização nestes municípios. De forma mais específica, entende-

se que a ferrovia foi a gênese de núcleos urbanos e a localização industrial ao longo 

dela, o fator indutor da urbanização do território, gerando a paisagem que 

encontramos hoje. As relações entre o complexo ferroviário e seus centros ainda 

são expressivas, apesar da tentativa das várias ações que fragmentaram o território 

de Vinhedo (Mapa 29) e Valinhos (Mapa 30), onde os centros foram segregados das 

áreas ferroviárias com a construção de avenidas expressas. As indústrias centrais, 

as passarelas e túneis, as passagens em nível, as ruas de comércio, a conexão com 

Figura 78 - Casas de Vila Operária, 
Valinhos. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 79 – Concentração de Olarias e 
cerâmicas, Valinhos. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 80 - Fazenda Cachoeira, Vinhedo. 
Fonte: 
https://rodrigopaixao.files.wordpress.com/201
6/05/cachoeirajs1.jpg 

Figura 81 - Concentração de 
Cerâmicas, Vinhedo. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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as matrizes, os bolsões de estacionamentos – todos estes fatores são frutos de 

transformações presentes nos três centros estudados e fazem parte de um conjunto 

de infraestruturas e usos que se justificam a partir da presença da estação 

ferroviária. Louveira é a única cidade que ainda guarda o seu traçado urbano original 

(Mapa 28). 

No Mapa 27, as paisagens demarcadas em círculos na cor verde representam o 

ambiente inicial em que estes patrimônios estão inseridos. O ambiente das 

olarias (Figura 83) fortemente representado pela densa vegetação e relevo 

acidentado, possibilita a identificação das chaminés, das olarias e cerâmicas 

presentes em Valinhos desde os primórdios. Assim como também a antiga área da 

Fazenda Cachoeira (Figura 82), onde hoje é um parque importante da cidade de 

Vinhedo. E por último, a paisagem demarcada por plantações, onde originalmente, 

se concentravam a produção da uva, entre Vinhedo e Louveira. 

 

 

 

 

Mapa 28 - Remanescentes concentrados no centro de Louveira. 
Fonte: Intervenção da autora sobre imagem aérea do Google Earth, 2017. 
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Mapa 29 – Remanescentes concentrados no centro de Vinhedo. 
Fonte: Intervenção da autora sobre imagem aérea do Google Earth, 2017. 

 

Mapa 30 – Remanescentes concentrados no centro de Valinhos. 
Fonte: Intervenções da autora sobre imagem aérea do Google Earth, 2017. 
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A linha amarela na Figura 84, e vermelha, no Mapa 27, representa a antiga Estrada 

da Boiada, que também foi responsável pela formação e atual configuração 

paisagística, cultural e histórica resultante. Ela ainda possui o mesmo traçado de 

117 anos atrás, sendo um elemento de grande interesse para preservação da 

memória urbana (Figura 84). Sua paisagem vem sendo tomada por condomínios 

fechados e loteamentos, desconfigurando-se à medida em que se modifica o uso 

originalmente rural, como antigo caminho de tropas, para vias de acesso a áreas 

restritas residenciais.  

Figura 83 - Paisagem conformada por 
olarias, Valinhos. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 

Figura 82 - Paisagem conformada pelo 
Parque Faz. Cachoeira, Vinhedo. 
Fonte: Foto da autora, 2016. 
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Figura 84 - Estrada da Boiada demarcada sobre montagem de mapas históricos. 
Fonte: Intervenção da autora sobre os mapas históricos “Folha de Campinas” e “Folha de Jundiahy”, 
ambos de 1900. Arquivo do Estado de São Paulo, 2016. 
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4.2.2 Gestão Territorial e Patrimonial 

O atual sistema urbano privilegia “as redes e os fluxos” no território, mas isso não é 

suficiente para caracterizar a atual conjuntura em que se encontra a rede de 

cidades.  Mongin (2009) descreve este fenômeno de ruptura como a “terceira 

globalização”57, onde os fluxos sobrepõem os lugares, causando uma 

“desterritorialização” da cidade tradicional, tornando-a dispersa, descontínua, onde a 

periferia sobrepõe-se ao centro e o privado sobre o público, valorizando a 

“separação em detrimento da conflitualidade e da heterogeneidade” (MONGIN, 

2009). É este cenário que vemos quando nos deparamos com as cidades estudadas 

e vizinhas, sendo Campinas o polo principal. Valinhos, Vinhedo e Louveira se 

tornaram cidades-dormitório, caracterizadas pelas migrações pendulares 

caracterizadas pelo deslocamento entre estudo e trabalho. A grande expansão de 

condomínios fechados, loteamentos e empreendimentos imobiliários nestas cidades, 

ocorreram mais intensamente nas três ultimas décadas, principalmente nas ao longo 

dos leitos ferroviários, que acabam por representar o estoque de terras disponível 

para os empreendimentos locais.  Entre Vinhedo e Louveira esta nova conjuntura é 

mais perceptível, onde os empreendimentos de condomínios fechados tomaram a 

área rural entre estas duas cidades: os condomínios são vizinhos de bairros de 

chácaras, áreas de plantio e áreas de concentração industrial de pequeno porte. 

Valinhos é a única entre as três cidades analisadas que possui empreendimentos 

verticais no entorno imediato ao sul da linha férrea. Ao norte, há implantações de 

grandes condomínios fechados, porém já em bairros consolidados, diferentemente 

de Vinhedo e Louveira. Estes novos tecidos urbanos são normalmente 

caracterizados por se constituírem próximos aos limites municipais, em áreas 

suburbanas e sem infraestrutura, o que não acontece no recorte estudado. Em 

outras palavras: a ferrovia vem sofrendo alta pressão da especulação imobiliária por 

se localizar perto dos centros tradicionais das cidades, próximas às vias de conexão 

internas (Estrada da Boiada; antiga Estrada Campinas-SP), vias de conexões 

                                                      
57 O referido autor disserta sobre as três globalizações ocorridas na história. A primeira globalização 
foi ao fim da Idade Média e início do Renascimento, onde as cidades comerciais e marítimas criam 
uma rede entre si; a segunda globalização data de 1870 a 1914 e é fruto da revolução industrial; a 
terceira, “ligada à tecnologia e à revolução econômica iniciada na década de 1960, ela inaugura 
rupturas históricas importantes fundindo a diversidade das economias-mundo em uma única 
economia-mundo.”(MONGIN, 2009). A terceira globalização se dá devido ao enfraquecimento do 
Estado frente ao poder do capital e das corporações, se tornando cada vez mais mínimo e liberal em 
favor da privatização dos territórios e suas dinâmicas.  
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externas (Anhanguera) e pelo baixo preço da terra, característico de áreas 

suburbanas. A condição de segregação e falta de investimentos nestas áreas 

ferroviárias, de forma geral, contribui para sua deterioração em curto prazo e 

fragiliza as propostas para sua preservação. 

No entanto, esse “esquecimento”, com a estagnação por mais de 30 anos da 

ferrovia e seu entorno, como em muitas outras áreas de interesse cultural (cidades 

históricas, áreas industriais) fez com que alguns bens se preservassem e não 

cedessem à pressão urbanizadora das décadas de 1960/70/80, preservando a 

essência desta paisagem original. Neste período de intensa urbanização, as vias 

tiveram de se adaptar ao novo modal rodoviário, reconfigurando ruas e espaços 

históricos das cidades. Os largos das estações passaram por essa nova 

reconfiguração, sofrendo modificação da paisagem inicial.  

A preservação de parte da paisagem não teria ocorrido se a ferrovia ainda 

desenvolvesse o papel estruturador e de locomoção que outrora representou. Muito 

provavelmente, as antigas indústrias e bairros talvez não tivessem preservado sua 

tipologia original, cedendo espaço às novas indústrias e grandes empreendimentos 

imobiliários. No entanto, a ferrovia, ao ser desativada para passageiros, trouxe as 

mazelas de sua obsolescência tecnológica: o negligenciamento e a desvalorização 

do conjunto pelas gestões municipais. O patrimônio industrial ferroviário sofreu 

perdas durante décadas sucessivas, já que sua valorização, como já apontado, é 

relativamente recente, e sua preservação ainda é bastante discutida. Somente nos 

últimos anos é que os órgãos preservacionistas vêm se atualizando sobre o debate 

e compreendendo a complexidade da preservação que o patrimônio industrial 

ferroviário implica.  

O cenário encontrado nas últimas décadas, de alta expansão de condomínios 

fechados, horizontais ou não, ameaça tanto as atividades desenvolvidas no entorno 

da ferrovia como os remanescentes industriais que configuram a área. O contraste 

com as formas de ocupação da cidade tradicional, do tecido homogêneo, é 

preocupante do ponto de vista patrimonial e urbanístico, em especial porque os 

instrumentos para ações em ambos os setores não foram forjados para a 

incorporação de valores cotidianos e significações locais. Os instrumentos 

urbanístico, em particular, implicam na garantia de justiça social, na qualidade de 
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vida e no exercício de cidadania da população residente, três requisitos importantes, 

que por sua vez, justificam o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural, 

ao permitir a manutenção da identidade e da memória local. Assim, a salvaguarda 

destes bens que remontam a paisagem da primeira industrialização da região é 

urgente, e seu entendimento como uma unidade de conjunto de bens industriais é 

necessário para uma política de preservação efetiva, já que a ferrovia remonta este 

território secular das “memórias dos espaços de produção coletiva”, como afirma 

Meneguello (2013), pag.).   

Entender este território como único permite uma nova reflexão sobre sua gestão e 

possíveis métodos de preservação (SCHICCHI, 2015). As formas de gestão 

praticadas hoje nos municípios analisados não seriam suficientes para gerir o 

conjunto, que é intermunicipal, uma vez que a própria legislação urbanística se 

detém nos limites municipais. Os planos diretores e as leis municipais, ao limitar sua 

atuação apenas sobre os conjuntos ferroviários e até mesmo sobre o destino de 

suas áreas ainda não ocupadas dentro dos perímetros municipais, não conseguem 

senão descaracterizar as paisagens por eles formada, fragmentando os tecidos 

adjacentes à linha, e limitando o seu desenvolvimento econômico e territorial às 

iniciativas e desígnios de empreendimentos privados. 

Para conservação da paisagem e do conjunto, seria necessária uma revisão 

profunda dos planos diretores e da concepção de atuação sobre o território, o que 

talvez só seja possível a partir de uma gestão supra-municipal, que considerasse a 

sua condição de continuidade ou a “priorização do contexto urbanístico, percebendo 

a cidade como organismo vivo e complexo, onde os bens naturais e culturais se 

relacionam entre si. Nesse sentido, devem-se privilegiar conjuntos e ambiências em 

lugar das edificações isoladas.” (CASTRIOTA, 2009, p. 91). Os planos diretores que 

são concebidos hoje têm o aporte do Estatuto da Cidade e suas políticas que 

permitem uma maior flexibilidade de atuações no território. No entanto, os planos 

diretores ainda são simplistas e funcionalistas (CASTRIOTA, 2009), passíveis de 

diversas interpretações que podem ou não favorecer a população. Não se é levado 

em “consideração os aspectos qualitativos de urbanização, baseando-se apenas em 

parâmetros como infraestruturas e densidade, ignorando a intrincada teia de 

relações econômicas, sociais e culturais que marca a vida urbana e que caracteriza 
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seu patrimônio”. (CASTRIOTA, 2009, p. 174). Isso tem consequências para o 

patrimônio e é o principal agente causador da desvalorização do papel cultural dos 

centros urbanos. No entanto, na gestão de um possível conjunto industrial 

ferroviário, não se deve deter-se apenas aos limites municipais. Os planos diretores 

e suas gestões terão de se integrar e se referenciar mutuamente a fim de promover 

um bem-estar contínuo e duradouro para este conjunto, onde sua significação 

cultural (ICOMOS, 1980) ultrapassa as fronteiras municipais. Para este tipo de 

gestão é necessário que planos diretores e leis complementares sejam integrados 

com politicas patrimoniais e órgãos de preservação estadual e municipais, a fim de 

garantir qualidade na preservação, conservação e manutenção dos bens dispostos 

em cada território, que conformam um conjunto.  

Por outro lado, é necessária a criação de conselhos deliberativos voltados para a 

preservação patrimonial municipal e regional, com participação ativa da sociedade 

civil, de comunidades, entes externos interessados e entes políticos representando a 

gestão, uma via que talvez se torne possível a partir da aplicação do Estatuto da 

Metrópole (2015), um instrumento recentemente criado. A criação de um corpo 

conselheiro para o âmbito patrimonial indica e facilita a gestão destes bens, e 

viabiliza a formação e ação das “comunidades de interpretação” (ICOMOS, 1980)  já 

citadas. 

Os conjuntos ferroviários não são tombados municipalmente nas cidades de 

Valinhos e Vinhedo; e em Louveira, o conjunto se encontra tombado pela 

municipalidade. As situações são bem distintas, porém o reconhecimento do 

conjunto ferroviário por parte dos louveirenses é evidente. Dentre os três conjuntos 

analisados, Louveira é a cidade em que os bens ferroviários se encontram em 

melhor estado de conservação e com melhores diretrizes urbanísticas de gestão 

para o patrimônio ferroviário. Valinhos e Vinhedo segregaram suas estações com 

grandes avenidas de fluxo intenso e bolsões de estacionamento, tornando o acesso 

mais difícil, contribuindo para a segregação dos remanescentes ferroviários, 

distanciando a população de qualquer tipo de intervenção.  

Entendendo a dificuldade de gestão municipal isolada para um conjunto de interesse 

cultural desta dimensão, é possível pensar o reconhecimento do conjunto 

patrimonial que conforma a linha férrea por esferas preservacionistas de âmbito 
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estadual, no caso, o CONDEPHAAT, aliadas ao âmbito metropolitano, no caso da 

Região Metropolitana de Campinas e da Microregião de Jundiaí, para não se 

retroceder às formas de gestão pouco familiarizadas com os problemas locais, 

vigentes até os anos 90, quando então as cidades passaram a ter o protagonismo 

de gestão. Neste sentido, é possível pensar também em uma gestão do patrimônio 

em nível supra-municipal. A gestão dos Consórcios Intermunicipais de Bacias 

Hidrográficas58 se vale desta abordagem, como o Consórcio PCJ, que abrange os 

municípios do recorte estudado. Além do Consórcio, há outro precedente, o plano 

ambiental integrado dos municípios pertencentes à RMC. Segundo o Correio 

Popular59, a Região Metropolitana de Campinas irá trabalhar conjuntamente para 

conservação e recuperação de áreas ambientais importantes para a região, já que 

estes recursos naturais ultrapassam os limites municipais, sendo necessária uma 

ação conjunta que garanta a sobrevivência e a qualidade ambiental deste território. 

Segundo a reportagem: 

Um termo de cooperação técnica está sendo preparado para definir ações que levem a 
implantação de corredores ecológicos de fauna e flora, na recuperação de matas ciliares para 
garantir a preservação de recursos hídricos e uma série de outras estratégias visando a 
qualidade ambiental da região. Os prefeitos, reunidos nesta terça-feira em Sumaré, decidiram 
reativar a Câmara Temática de Meio Ambiente, um passo para a adoção de estratégias 
conjuntas em meio ambiente, uma área em que não existem fronteiras territoriais. 

De forma análoga, é possível pensar uma gestão de preservação do patrimônio 

histórico em nível regional, já que o tombamento isolado dos bens presentes na 

linha férrea não constituiria uma ferramenta efetiva de preservação. Mesmo que 

muitos dos conjuntos ferroviários fossem tombados, a análise da linha como um 

todo, o traçado urbano original, os saberes e os remanescentes indiretamente 

relacionados à memória da ferrovia não seriam contemplados pela forma tradicional 

                                                      
58 Segundo o Site do Consórcio PCJ: Considera-se Consórcio Intermunicipal, a associação de 
Municípios, integrantes de mesmo aglomerado urbano ou microrregional. A participação dos 
Municípios nos Consórcios ocorre mediante expressa autorização legal, a partir da apresentação de 
proposta pelo Prefeito que deve posteriormente ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Essa 
associação tem como finalidade proporcionar a execução de serviços públicos de interesse comum 
ou obras, adquirir bens, produtos e equipamentos, bem como, a realização de eventos no âmbito da 
competência e atribuição municipal. Os Consórcios Intermunicipais possuem Plano de Atuação (anual 
ou bienal), devidamente definido e aprovado pela sua diretoria (composta pelos representantes dos 
Municípios participantes), com a contemplação de todas as ações concretas que serão realizadas no 
referido período. Disponível em: http://agua.org.br/quem-e-quem/. Acessado. em Jul/2017. 
59 Site do Correio Popular. Disponível em: 
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/476707-rmc-vai-adotar-acoes-
ambientais-conjuntas.html. Acessado em Jul/2017.  

http://agua.org.br/quem-e-quem/
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/476707-rmc-vai-adotar-acoes-ambientais-conjuntas.html.%20Acessado%20em%20Jul/2017
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2017/04/campinas_e_rmc/476707-rmc-vai-adotar-acoes-ambientais-conjuntas.html.%20Acessado%20em%20Jul/2017
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de preservação, sendo estes imprescindíveis para a conservação da paisagem e da 

memória presente no território.  

As Unidades Territoriais de Preservação construídas por este trabalho, a partir da 

análise do entorno imediato da linha, expressam a significância cultural que possui a 

linha e todos os remanescentes levantados para a formação da paisagem. 

Remanescentes como as indústrias, cerâmicas, olarias, instituições, uma vez 

catalogadas e organizadas para conhecimento, já seria um avanço no sentido do 

registro de processos de ocupação e das marcas do desenvolvimento econômico e 

social no território. A inventariação não garante a permanência destes equipamentos 

no entorno imediato da linha e em funcionamento, mas ao ser um documento de 

registro sistemático do conjunto, permite que seja conhecido, apropriado e 

valorizado pela população e não apenas pelo corpo técnico ou político. Ela permite a 

fruição estética do conjunto e é a base para possíveis políticas de aproveitamento 

deste legado visando o desenvolvimento econômico e social, como é o caso do 

aproveitamento turístico quando não este contribui para a preservação e 

conservação dos bens de interesse cultural. Para isso, políticas de isenção de IPTU 

e a introdução de mecanismos de transferência do direito de construir (TDC) são 

alternativas para amparar os proprietários que por ventura teriam seus imóveis 

tombados ou inventariados, assegurando a função social da propriedade prevista na 

Constituição de 1988.  

Portanto, para se ter uma preservação de fato, é necessário “concordância entre 

vontade política, participação cidadã e comunidade de cultura “(POULOT, 2009, p. 

221). Para certificar a salvaguarda deste conjunto diversas esferas atuantes devem 

se organizar a fim de proteger um bem maior. A possibilidade da criação de um 

itinerário cultural ou o entendimento como paisagem cultural poderia garantir, além 

da preservação do conjunto, que lhe fossem destinadas atividades econômicas 

plausíveis com os usos dos edifícios, girando a economia local e o desenvolvimento 

social e urbano.  
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4.2.3 Paisagem Cultural E Itinerário Cultural: Metodologias E 

Aplicações 

 

Como abordado anteriormente, os dois conceitos aqui analisados serão a paisagem 

cultural e seus pré-requisitos para sua chancela; e a possível implantação do 

itinerário cultural, que pode integrar a paisagem cultural, ou não. 

A paisagem cultural enfrenta resistências devido à sua difícil conceituação. No 

entanto, Sabaté (2016) assim define o significado de paisagem cultural:  

(...) a paisagem cultural é um âmbito geográfico que está associado a um evento, a uma 

atividade ou a um personagem histórico, que contém valores estéticos e culturais. Ou ainda, 

dito de uma maneira menos ortodoxa, porém simples e bonita, a paisagem cultural é a marca 

do trabalho sobre o território, algo como um memorial do trabalhador desconhecido. 

Ao associar-se a categorização da UNESCO sobre a Paisagem Contínua, 

conseguimos detalhar ainda mais a definição de paisagem cultural para a área 

estudada, como explica Figueiredo (2014): 

(...) A Paisagem Contínua é a paisagem em processo, que ainda mantém viva na 
contemporaneidade culturas, tradições e grupos sociais de diversos ciclos, de um ciclo 
específico ou predominante, com evidências materiais de suas manifestações e evolução. 

Entende-se o território estudado como um local em constante processo de 

tranformação, porém que ainda mantém suas atividades históricas nos dias atuais, 

como as olarias em Valinhos, as cerâmicas em Vinhedo e Louveira, e a tradição do 

plantio de frutas. Esse território é construído e reconstruído pelas novas gerações há 

décadas – mantendo, assim, a paisagem que podemos encontrar hoje.  

Os remanescentes industriais de Louveira, Vinhedo e Valinhos ainda produzem 

mercadorias. No entanto, em relação ao patrimônio ferroviário, essa continuidade 

produtiva nem sempre está presente. Excetuando a Estação de Louveira, os demais 

complexos ferroviários estudados se encontram desamparados pelas gestões 

municipais, conforme apontado.  

No entanto, o reconhecimento dos remanescentes edificados deve caminhar 

conjuntamente com o patrimônio imaterial destes lugares, onde o “o fazer a partir do 
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barro”60 predomina e alimenta a “autopreservação” das olarias, das cerâmicas, do 

plantio das frutas. Fator decisivo tanto para a instituição da paisagem cultural como 

do itinerário cultural, pois essas culturas tendem a se perder com o tempo, assim 

como já se perdeu a receita dos sabonetes Gessy, dos tecidos de brim da fábrica 

Storani, das cerâmicas de Louveira e das festas das frutas nos largos das estações. 

Essas práticas conformaram o território juntamente com a ferrovia, logo, o valor 

imaterial neste local é tão latente quanto o valor do edificado. Os saberes são 

conformadores da identidade local tanto quanto a ferrovia é a conformadora do 

tecido urbano.  

A linha férrea da Cia. Paulista é composta por diversas paisagens. Os centros 

congregam o núcleo inicial e espacializam as relações históricas contidas naquele 

local. É onde se concentra a primeira via do comércio, as principais instituições 

públicas, a Matriz, os principais acessos, as primeiras moradias. Na medida em que 

a ferrovia se afasta do centro, os bairros começam a surgir até a chegada da área 

rural, que hoje está começando a ser urbanizada através de condomínios fechados 

e loteamentos. O conjunto de paisagens torna-se único, que conformado pela 

ferrovia, conta a história social, econômica e cultural dessa região e, analisando 

mais profundamente, é possível entender as decisões de políticas federais, a 

mudança de forças do mercado e como elas influenciam diretamente no território. 

Através da viagem por este trecho da ferrovia da Cia. Paulista, conseguimos ver um 

pouco da história do Estado de São Paulo, onde se encontram desde os casarões 

dos Barões do Café até indústrias, - entre olarias e multinacionais; e também, os 

modos de vida da população, desde seus primeiros bairros até seus condomínios 

fechados. 

A singularidade da paisagem, composta pelos remanescentes dispersos e 

concentrados, a carga histórica, econômica e cultural deste trecho da ferrovia 

conformam um conjunto, e se encaixam nos parâmetros da paisagem cultural, 

estabelecidos pela UNESCO.  

Sendo assim, é viável, também, o estudo de implantação de um itinerário cultural, já 

que a implantação deste pode ressignificar o território, modificando o modo que a 
                                                      
60 Utilizamos o termo “fazer a partir do barro” em referência à produção industrial artesanal que ainda 
predomina na paisagem, seja através de olarias modernas ou pela simples representação das antigas 
chaminés de queima da argila.   
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população o trata e também ressignificar o conjunto de interesse cultural existente 

através da sua gestão, tendo em vista o desenvolvimento cultural, territorial e 

econômico, conforme aponta Sabaté (2010): “As rotas culturais permitiriam a tomada 

de consciência do valor cultural do ambiente, associado à herança social, suas 

ações e território, agindo como elos entre instituições, instrumentos e conceitos.” 

(SABATÉ, 2010). Analisando os pré-requisitos necessários para sua implantação, 

pode-se enquadrar o trecho estudado nesta categoria de conservação e 

preservação patrimonial, são estes (SABATÉ, 2010):   

a) É necessário que haja uma intervenção humana na paisagem; 
b) Podem ser considerados os caminhos terrestres, aquáticos, mistos ou de 

outra natureza física, de estrutura radial, linear, em rede ou cruciforme;  
c) É necessário ter influência local, regional, nacional ou internacional, com 

objetivo ou função social, política, econômica e cultural, com determinada 
duração temporal suficiente para ser reconhecida como um conjunto 
patrimonial, podendo estar ativo ou não. 

 

Schiavon (2016) disserta sobre os impactos e a importância de se reconhecer os 

itinerários culturais como ferramentas de gestão e desenvolvimento do território, ao 

mesmo tempo em que se valoriza e preserva a identidade, cultura e patrimônios 

locais:  

A conformação de itinerários culturais prima lançar novas possibilidades aos ambientes 
históricos, permitindo aos espaços já consolidados, diferentes olhares em busca de novas 
estratégias de uso do patrimônio cultural repleto de possibilidades de desenvolvimento 
regional, sendo neste sentido, responsáveis pela ordenação paisagística dos ambientes em 
que se inserem, revelando seus traços e influências históricas, articulando tais narrativas por 
meio de suas intervenções. Uma prática que quando gerida por grupos locais, potencializam 
a valorização de identidades culturais regionais, otimizando também a economia local das 
regiões envolvidas, engrandecendo a identidade dos moradores com seu ambiente e história. 
(SCHIAVON, 2016) 

A discussão sobre a implantação de itinerários é vasta e as diversas propostas 

podem acabar por confundir o idealizador de um itinerário. Assim, Sabaté (2010) 

elenca uma metodologia para implementação do itinerário cultural em paisagens 

culturais, a partir de sua experiência em estudo desta modalidade. São três os 

passos em que ele os classifica como pontos comuns de itinerários previamente 

estudados e que foram bem-sucedidos em suas propostas. Primeiramente, ele 
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afirma que os “residentes constituem os principais recursos de um território”61 

(SABATÉ, 2010). É necessário que o projeto do itinerário seja participativo, pois 

estes são os principais interessados em preservar o patrimônio, já os enxergam 

como parte de sua história. As memórias, conhecimentos, o reconhecimento do 

patrimônio detidos pela população residente determinam o futuro e o sucesso do 

itinerário. “Tão pronto se reforça a autoestima, deixam de sentir-se parte de um 

território em crise, para empenhar-se em construir um futuro sobre aqueles 

recursos.” (SABATÉ, 2010). Ou seja, integrar os autóctones na elaboração e 

participação da implantação do itinerário se torna imprescindível. Depois, em um 

segundo momento, o autor aponta a importância da memória, e a determina como 

recurso natural básico para implantação do itinerário cultural: “Os vestígios de outros 

tempos, a memoria coletiva, o patrimônio compartilhado e as tradições culturais de 

uma determinada comunidade desaparecem com o tempo. E são tão importantes 

quanto os monumentos.” (SABATÉ, 2010).  

Finalmente, segundo o autor, a idealização do itinerário cultural deve vir de agentes 

locais, que enxergam e valorizam os patrimônios e as histórias ali conformadas. São 

estas pessoas que vão exigir um “equilíbrio justo entre preservação e atualização” 

(SABATÉ, 2010). E finaliza: “É muito difícil para garantir o sucesso onde não tem 

recursos humanos locais dispostos a desempenhar um papel relevante.” (SABATÉ, 

2010).  

Pistorello (2013) segue na mesma linha que Sabaté (2010), e acaba por concluir que 

“os bens culturais são importantes na construção dos itinerários culturais, e sua 

valorização pode contribuir para a sua conservação e a de diversos recursos 

encontrados ao longo do caminho”. Estes fatores aliados à memória local revelam 

uma nova interpretação do território, dando “uma narrativa que corrobora na 

construção de uma identidade do lugar” (PISTORELLO, 2013), ressignificando a 

“relação dos atores sociais com o lugar no qual vivem” (PISTORELLO, 2013). E 

conclui que a boa gestão é primordial para o sucesso do itinerário, possibilitando 

uma nova espécie de renda para a população e gestão locais.  

                                                      
61 Traduzido pela autora. Original encontra-se Disponível em: 
<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/1686>. Acesso em Abr/2017.  
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Dentre os três itens metodológicos propostos por Sabaté (2010), o maior obstáculo 

para implementação de uma paisagem cultural e um itinerário cultural, no presente 

caso estudado, seria a gestão pública destes municípios. Primeiramente, as gestões 

municipais necessitam reconhecer o território enquanto conjunto, e o quão 

significativo são para preservação, não só dos bens oriundos da industrialização, 

como da paisagem em que se encontram, do modo de produção das cerâmicas e 

olarias, das antigas vias de comunicação, dentre outros, conforme já apontado. A 

Carta de Washington (ICOMOS, 1986) trata da gestão a ser adotada em casos de 

conjuntos históricos a serem preservados. Ela salienta que a “salvaguarda (...) deve 

ser parte essencial de uma política coerente de desenvolvimento econômico e 

social, e ser considerada no planejamento físico territorial e nos planos urbanos em 

todos os seus níveis.” (ICOMOS, 1986). Ressalta que o planejamento da 

salvaguarda deve ser multidisciplinar, havendo interação entre os conjuntos 

históricos e o tecido urbano e sua manutenção deve ser permanente, a fim de 

preservar a paisagem e a memória local. Os usos dados aos conjuntos devem ser 

compatíveis com o caráter, a vocação e a estrutura das cidades históricas, visando a 

melhoria do habitat. Sobre o impacto dos automóveis, a carta disserta que a 

“circulação de veículos deve ser estritamente regulamentada no interior das cidades 

e dos bairros históricos; as áreas de estacionamento deverão ser planejadas de 

maneira que não degradem se aspecto nem o seu entorno.” (ICOMOS, 1986). 

Portanto, o maior desafio a ser enfrentado para o reconhecimento da paisagem 

cultural e implantação de um itinerário seria a interlocução entre as gestões 

municipais, que ainda poderiam contar com a participação do Circuito das Frutas, 

unindo o itinerário cultural ao turismo rural, fomentando ambas as partes. As festas 

das frutas, por exemplo, têm potencial para voltarem a ser itinerantes, como eram 

originalmente. Tal itinerância permitiria a ocupação da estação ferroviária e de suas 

áreas vizinhas, estimulando a presença constante de população na área, a partir do 

calendário turístico das festas62. A itinerância das festas e a simultaneidade dos 

                                                      
62 Visto que estas cidades são consideradas cidades-dormitórios, onde parte da população produz em 
outro município e habita em outro. Esse fator é problemático para a manutenção da identidade e da 
memória local, já que estes habitantes não consomem a história, a cultura e não partilham dos 
problemas municipais – já que só o utilizam para pernoitar. Ao mesmo tempo que o município ganha 
em demografia, PIB e IDHM, perde na questão social e cultural, no desenvolvimento urbano justo e 
democrático. 
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eventos em várias cidades também garantiria que o volume de participantes não 

ficasse concentrado em apenas um local, ao longo do leito ferroviário.  

Esse é apenas um exemplo possível do aproveitamento turístico do legado 

ferroviário edificado, que poderia ser revertidos para benefício da conservação dos 

bens. No entanto, há alguns cuidados que devem ser tomados para que estes 

lugares não se tornem patrimônios “não-auráticos”, onde a significância dada não 

corresponde a real aura daquele conjunto cultural e perde seu valor para a 

especulação do capital cultural conforme aponta Luchiari (2005). As paisagens e os 

itinerários culturais potencializam o poder dos signos63 e os significados, se 

apresentados de forma coerente com seus antigos usos podem fomentar a 

reordenação territorial, social, cultural e econômica em função do consumo do 

patrimônio e de seus significados: 

Este projeto, capturando as singularidades do lugar expressas em seu patrimônio 
arquitetônico e imaterial (costumes, festas, ritos), reinventa a memória local, resgata o seu 
capital simbólico e cultural como espetáculo, e padroniza as suas formas tornando-as 
atrativas para a mercantilização do lugar que, no processo de acumulação flexível, é 
transformado em mercadoria turística. (LUCHIARI, 2005) 

Contudo, como dito anteriormente, um dos maiores desafios é como a gestão desta 

paisagem cultural seria conduzida. Naturalmente, haveria um campo de disputa 

entre municipalidades, empresas do setor privado e sociedade civil e, quanto a este 

aspecto, nada é passível de recomendação.  

Outro aspecto a ser considerado é a urgência do reconhecimento destes 

remanescentes pelas novas gerações – que não conheceram o transporte ferroviário 

para passageiros e nem da mercadoria produzida no local, mas que precisa 

reconhecer sua importância para o futuro. Para isso, seria necessária a criação de 

programas de educação patrimonial local, em todos os níveis de ensino, bem como 

o envolvimento da sociedade civil em fóruns de discussão e decisão sobre o uso dos 

patrimônios edificados. É necessário que o patrimônio seja entendido como 

sinônimo de exercício de cidadania para sua salvaguarda, já que também existe o 

fator dos patrimônios culturais industriais ferroviários possuírem significado para 

memória coletiva e não necessariamente a cultura hegemônica. Desta forma, a 

                                                      
63 Segundo Luchiari (2005), o capitalismo toma o patrimônio como um objeto representativo dos 
signos da identidade hegemônica local, onde não se consomem os objetos em si, e sim seus signos e 
seus significados.  
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interpretação desses remanescentes não pode vir apenas do setor técnico, e sim 

também, por parte da sociedade civil. Aqui se retoma a discussão da autoestima dos 

autóctones (SABATÉ, 2010; PISTORELLO, 2013), mudando a visão de uma 

memória e uma paisagem em crise, para uma paisagem novamente produtiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O primeiro trecho da ferrovia da Cia. Paulista de Estradas de Ferro é marcado por 

uma paisagem singular, que é resultante de intervenções sucessivas no território 

nestes 150 anos desde a chegada da linha férrea. O conjunto analisado apresenta, 

simultaneamente, remanescentes da era do café, da grande influência da imigração 

italiana na conformação territorial e identitária local - que trouxe o plantio de novos 

insumos agrícolas e fundou as primeiras indústrias - da era de políticas 

rodoviaristas, da subutilização das ferrovias e as consequências que acarretaram no 

território. Por outro lado, a desativação da ferrovia e a estagnação econômica destes 

territórios, consequência de má gestão, acabou por preservar a paisagem, 

configurando um “território cultural” (JIMENEZ, 2003 apud SCHICCHI, 2015). 

Contudo, a desativação faz com que ela permaneça marginal, congregando 

atividades e usos que normalmente se localizam ao fim do município, como 

comércios e serviços voltados para o setor construtivo, automobilístico e a intensa 

implantação de condomínios fechados horizontais nos últimos anos. Assim, essa 

paisagem que vem se conformando contribui para a sua imagem limítrofe e sua 

constante desvalorização enquanto patrimônio cultural por parte da população. 

As políticas municipais não têm contribuído para a valorização deste patrimônio. A 

preferência pelo modal rodoviário transformou os originais largos das estações 

ferroviárias em ruas asfaltadas de alto fluxo, com trânsito rápido e bolsões de 

estacionamento. O condicionamento hostil dado às estações ferroviárias, suas vilas 

operárias e equipamento de suporte levam à falta de investimentos e 

reconhecimento por parte da população, banalizando as relações previamente 

criadas entre as estações ferroviárias e a cidade que pulsa ao seu redor. No entanto, 

conforme apontado, a estação de Louveira, apesar de também conter avenida de 

alto fluxo e estacionamento para carros lindeiros, foi restaurada e aberta ao público, 

que a frequentam diariamente em diferentes horas do dia.  

A eleição do conjunto ferroviário como objeto de estudo, demandou uma reflexão 

sobre os mecanismos de proteção tradicionais, das possibilidades de 

aproveitamento turístico e dos instrumentos urbanísticos existentes para a 

preservação cultural. Para isso, a recognição de novos conceitos como a paisagem 

cultural e o itinerário cultural, ambos chancelados pela UNESCO, possibilitou 
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constatar o quanto as políticas de preservação, conservação e promoção do 

patrimônio cultural nas esferas municipais ainda são frágeis e despreparadas para 

enfrentar a preservação de objetos mais complexos.  

Conforme apontado no trabalho, somente a implementação de novas políticas de 

salvaguarda que considerem a escala territorial poderiam reverter os impasses da 

gestão dos remanescentes ferroviários de interesse para a preservação, ao permitir 

a consideração dos diversos bens presentes ao longo da linha férrea, como os 

remanescentes dispersos e concentrados apontados, como os traçados originais 

dos centros antigos, outra figura de preservação pouco explorada e que implica 

diretamente na configuração da paisagem. Aliado ao uso turístico, a gestão deste 

conjunto poderia fortalecer conexões entre gestões, setores privados, sociedade 

civil, a memória e a tradição regionais, enaltecendo os vínculos econômicos e 

sociais da região como um todo, já que estão inseridas no Circuito das Frutas - que 

apesar de sofrer falta de incentivos em alguns aspectos, também tem sua herança 

ligada à imigração italiana e à implantação da ferrovia no território. As semelhanças 

de relação entre Circuito das Frutas e o patrimônio industrial ferroviário local nas 

cidades do recorte são grandes. É possível fazer um paralelo entre elas em que as 

soluções para os problemas enfrentados se complementem e garantam a 

salvaguarda destes patrimônios regionais tão caros à memória e identidade locais.  
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 Folha de Campinas, 1900. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Folha de Jundiaí, 1900. 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Folha de Campinas, 1925. 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Folha de Jundiaí, 1925. 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Planta de Valinhos, 1939. 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Planta de Vinhedo, 1934. 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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.  
Imagens aéreas, 1962. 

Fonte: IAC – Instituto Agronômico de Campinas. 
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Mapa de Evolução Urbana de Valinhos. 1993 
Fonte: GUTTMAN, 2011. 
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Planta de Louveira. 1965. 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 



232 
 

Planta de Valinhos. 1980.  
Fonte: Biblioteca IGEO – Instituto de Geociências. UNICAMP.  
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Planta de Vinhedo. 1979. 
Fonte: Biblioteca IGEO – Instituto de Geociências. UNICAMP  
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Planta de Vinhedo. 1979. 
Fonte: Biblioteca IGEO – Instituto de Geociências. UNICAMP 
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Planta de Louveira. 1979. 

Fonte: Biblioteca IGEO – Instituto de Geociências. UNICAMP  
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Planta de Jundiaí, Vinhedo e Louveira. 1972. 
Fonte: Biblioteca IBGE. 

 
 

  



237 
 

 

 
Zoneamento de Valinhos. 2009. 

Fonte: Valinhos, 2009. 
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Planta do Plano Diretor Participativo de Vinhedo – Macrozonas.  

Fonte: Vinhedo, 2007. 

 
 

 
Macrozoneamento de Louveira. 2006. 

Fonte: Louveira, 2006. 
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Imagem aérea de Louveira. 1994. 

 Fonte: Museu Digital Professor José Ademir 
de Tasso. Disponível em: http://museudacamara.com.br/mdpjat/ . Acessado em Nov/2016. 
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Planta de Bairros de Louveira. 2013. 

Fonte: Louveira, 2013. 
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