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Resumo 

 
Os tombamentos de bens ferroviários no Estado de São Paulo tiveram início com a 

abertura do processo de tombamento da Estação Ferroviária de Bananal, no final dos 

anos de 1960. Entre 1969 e 1984, recorte deste estudo, o Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) tombou nove 

bens de origem ferroviária. Tais proteções, em sua maioria, compreendem apenas o 

edifício de embarque e desembarque de passageiros. O elevado número de estações 

reconhecidas no Estado é apontado como uma tendência nostálgica e como um 

tratamento unitário das partes (RODRIGUES, 1994). Para a autora, não há dúvidas de 

que são elementos relevantes na composição das memórias, contudo, pouco 

esclarecedores da importância tecnológica e econômica das ferrovias. A partir dessas 

considerações, nos interessa saber: quais os argumentos que justificaram as 

proteções de bens ferroviários no período? Para investigar esse problema, tomaremos 

como estudo de caso o tombamento do Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora. 

Objetivamos, assim, compreender os argumentos de valoração e os conflitos 

presentes nesse processo de tombamento. Com isso, visamos contribuir com as 

reflexões sobre as práticas oficiais de preservação do patrimônio ferroviário no Estado 

de São Paulo. Dada a ausência de uma política de preservação específica dos bens 

ferroviários no período, temos a hipótese de que esses bens foram protegidos com 

base em múltiplas interpretações e valores.  

Palavras-chave: CONDEPHAAT, Memória, Patrimônio Ferroviário, Práticas de 

Preservação, Tombamento (Preservação).  

  



 

 

Abstract 

 
The preservation of railway heritage in the State of São Paulo started at the end of 

1960s with the beginning of the process of Bananal Rail Station. Between 1969 and 

1984, part of this study, the Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), defense council of heritage, 

recognized nine railway heritages. Most of these protections consists only the 

departure and arrival buildings for passengers. The high number of recognized stations 

in the State is pointed as a nostalgic tendency and unitary treatment of the parts 

(RODRIGUES, 1994). For the authoress, there is no doubt that are relevant elements 

in memory compositions, however, little illustrative for technologic and economic 

importance of the railways. From these considerations, is our interest: what argument 

justified the protections of railway heritages in the period? To act in this problem we will 

take as study the heritage preservation of Perus Pirapora Railway case.  Thereby, we 

have as goal comprehend the arguments for the valuation and conflicts present in this 

protection process, for then contribute with reflexions about the official practices in the 

railway heritage preservation in the State of São Paulo. Given the lack of definition for 

preservation in the period, we have the hyphotesis that the railway heritages were 

protected based on multiple interpretations and values. 

Keywords: CONDEPHAAT, Memory, Railway Heritage, Preservation Practices, 

Heritage Preservation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Possivelmente, a expressão “patrimônio ferroviário” já seja conhecida do leitor. 

Hoje, ela tem aparecido com frequência em diferentes reportagens, projetos culturais, 

além de estar presente na própria legislação brasileira. Em 2007, o Governo Federal 

atribuiu ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

responsabilidades específicas sobre o patrimônio artístico, cultural e histórico do setor 

ferroviário brasileiro, conforme dispõe a Lei 11.483, de 31/05/2007 (BRASIL, 2007). 

Essa ação está relacionada ao processo de extinção da Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA). 

As pesquisas sobre ferrovias e patrimônio são anteriores aos anos 2000, 

porém a presença e consolidação desse termo na Academia parecem estar 

associadas ao contexto mencionado. Nas pesquisas financiadas pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por exemplo, a expressão 

“patrimônio ferroviário” aparece como palavra-chave de bolsas e auxílios aprovados a 

partir de 2008 (figura 1). 

 

Figura 1. Bolsas e Auxílios FAPESP - Patrimônio Ferroviário 

 

Fonte: FAPESP (2015). 

 

Conforme o IPHAN (2015a), o universo que compreende o Patrimônio Cultural 

Ferroviário engloba bens imóveis, bens móveis, acervos documentais, além do 

patrimônio imaterial, representado pelos costumes, tradições e outras influências. 

Posto isso, nos interessou uma questão que esteve presente logo no início deste 

projeto: que elementos ou características levam um bem a ser considerado patrimônio 
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ferroviário? Apesar de aparentemente simples, a dúvida tem razão de ser quando 

lembramos que a proteção institucional de bens ferroviários já ocorria antes do período 

aqui investigado, a exemplo da Estação Luz, tombada, em nível estadual, no ano de 

1982 (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976), e depois, em nível federal, em 

1996 (IPHAN, 2015b).  

Outros casos, como o tombamento do Museu e Horto Florestal Edmundo 

Navarro de Andrade, tornam a questão mais complexa. Essa estrutura da antiga 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi protegida na década de 1970; para 

justificar o tombamento, entre outros argumentos, o Conselho cita sua vinculação à 

história da silvicultura nacional e diz ser ela um arquivo vivo sobre o eucalipto 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974). Diferente dos outros bens ferroviários, 

todos registrados no Livro do Tombo Histórico, em função da interpretação voltada a 

questões ambientais, o Horto Florestal e Museu Edmundo Navarro de Andrade foi 

registrado no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

Assim, a proposta deste texto é problematizar a seleção dos bens que 

atualmente reconhecemos como patrimônio ferroviário. Objetos reconhecidos em 

período anterior à consolidação do conceito de patrimônio industrial na produção 

acadêmica brasileira1 — conceito que, aliás, será explicitado em seguida — receberam 

proteções que podem diferir do entendimento atual. O presente trabalho enfocará, 

sobretudo, as ações do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), órgão de defesa do Estado de São Paulo, entre 

os anos de 1969 e 1984.  

Para iniciar nossas reflexões, apresentamos alguns apontamentos sobre as 

proteções de bens ferroviários. Como já sabemos, o interesse pela preservação de 

objetos ferroviários no Brasil é anterior ao período investigado. Já em 1884, a 

locomotiva denominada Baronesa foi recolhida às Oficinas de Engenho de Dentro (Rio 

de Janeiro), por solicitação de Affonso Penna, então Ministro de Agricultura, do 

Comércio e de Obras Públicas (FIGUEIRA, 1908). O pedido encaminhado ao 

Imperador solicita que a locomotiva seja recebida e depositada nessas oficinas: “[...] 

afim [sic] de ser ali conservada, a primeira locomotiva que serviu na Estrada de Ferro 

de Mauá, que foi também a primeira inaugurada no Império” (FIGUEIRA, 1908, p.307).  

                                                           
1
 Destaque para Kühl (1998) e a Carta de Campinas, declaração do Grupo de Estudos de 

História da Técnica (GEHT/UNICAMP), em defesa das construções e instalações utilitárias, 
com publicação em 1998. São exemplos dos primeiros textos brasileiros a utilizar o termo 
arqueologia industrial. Em nível internacional, consideramos como marco a publicação da Carta 
de Nizhny Tagil sobre Patrimônio Industrial. O TICCIH é a organização mundial encarregada do 
patrimônio industrial e assessora especial do ICOMOS nesse tema. O documento foi aprovado 
pelos delegados reunidos na Assembleia Nacional do TICCHI, em 17 de julho de 2003. 
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Sem o propósito de historiar esses fatos, mencionamos também um exemplo 

similar no Estado de São Paulo. O álbum comemorativo da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro (CP) (PÉREZ, 1918) menciona uma locomotiva a vapor como digna 

de conservação. De maneira mais clara que a de Affonso Penna, a menção relaciona 

o objeto a uma memória, no caso, a “lembrança dos serviços prestados e do papel que 

representa na história da fundação da Companhia”, conforme legenda da imagem 

(figura 2). 

 

Figura 2. Locomotiva n°1 da Companhia Paulista 

 

Fonte: Pérez (1918) 

 

A dimensão representativa, simbólica, que se atribui aos objetos, lugares e 

edifícios os “preenche de memória” (NORA, 1993). Para o autor, nesses lugares são 

armazenados resíduos de memória, através dos quais se produz um sentimento de 

continuidade. “A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto” (NORA, 1993, p. 9). 

O valor simbólico é a capacidade de alguns objetos em substituir algo que não 

existe (CHOAY, 2006; BALLART, 1997; POMIAN; 1984). Conforme Pomian (1984), os 

objetos de uma coleção participam de um intercâmbio entre o mundo visível e o 

invisível. Neste caso, com o passado. Ainda segundo o autor, existe uma relação 

direta entre a representação atribuída e o observador, onde A representa B, desde o 

ponto de vista de C. Assim sendo, a menção a locomotiva supera seus valores de uso 

ou econômicos, demonstrando a representação atribuída pelo grupo e justificando sua 

proteção de um passado que não mais existe, mas que o objeto representa. 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 4 

No final dos anos de 1960, a imagem da locomotiva n° 01 da Paulista apareceu 

novamente vinculada a este passado. A máquina teve destaque em selo 

comemorativo do Centenário de Fundação da Empresa. 

 

Figura 3. Selo Comemorativo. 

 

Fonte: Bardi (1983) 

 

Anteriormente, outra locomotiva já havia integrado as comemorações de um 

Centenário. Em 1954, a já mencionada locomotiva Baronesa foi peça de destaque nas 

celebrações do Centenário das Ferrovias no Brasil (OLIVEIRA, 2013). Segundo o 

autor, além da publicação de um selo comemorativo, a própria locomotiva esteve 

presente em diferentes ocasiões do evento, por exemplo, num desfile de locomotivas 

históricas, no 4° Centenário da cidade de São Paulo. A celebração do Centenário das 

Ferrovias marca também a primeira proteção institucional de um bem ferroviário no 

país, o trecho ferroviário Mauá-Fragoso, parte da primeira estrada de ferro implantada 

no Brasil (PROCESSO DPHAN 506-T-54). A ação ocorreu por determinação do 

Ministério dos Transportes. O mesmo decreto determina também que o órgão de 

defesa federal guarde e conserve a locomotiva Baronesa, a primeira da extinta 

Companhia de Navegação e Estrada de Ferro Petrópolis.  

As semelhanças entre os exemplos não indicam, contudo, que todas as 

locomotivas sejam por si só representantes do passado ferroviário. Os valores nem 

sempre são próprios do objeto, mas atribuídos por seres contemporâneos (BALLART, 

1997; POMIAN, 1984). Para Ballart (1997) esse é um conceito relativo e pode variar 

de acordo com as referências daqueles que atribuem valores aos objetos. No caso da 
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locomotiva Baronesa e do Centenário das Ferrovias no Brasil, em Oliveira (2013) é 

perceptível o papel fundamental do Instituto de Engenharia nos festejos, 

demonstrando, assim, a existência de influências desse grupo na interpretação dos 

objetos. 

Devemos ter clara também a ideia de que o observador está relacionado às 

suas próprias referências (BALLART, 1997) e essas, por sua vez, estão inseridas em 

um tempo e contexto específicos. Ou seja, as relações entre observador e objeto não 

são estáticas (BALART, 1997; POMIAN, 1984). No IPHAN, por exemplo, existe uma 

menção às locomotivas no anteprojeto para criação do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN), elaborado por Mário de Andrade, nos anos de 1930. 

Nas discussões presentes, identificamos o interesse por um Museu de Artes Aplicadas 

e Técnica Industrial; citado juntamente com outros objetos, o interesse de guarda da 

locomotiva estava no registro do progresso e execução das grandes indústrias, a 

exemplo do que já era feito no Museu Técnico de Munique e Museu de Ciência e 

Indústria de Chicago (ANDRADE, 2000). Mas ainda não se tratava de um objeto 

patrimonial. 

Em verdade, atentos às práticas do IPHAN (FONSECA, 1997), sabemos que 

poucos objetos e bens similares — aqui inseridos os industriais — seriam 

considerados como portadores de relevância, sobretudo em função dos critérios 

vigentes de monumentalidade e excepcionalidade. Nos anos de 1980, as práticas de 

tombamento no Brasil começaram a incorporar as concepções mais recentes de 

historiografia; em nova perspectiva, foram lidos e valorados alguns testemunhos da 

ocupação do território, evolução das cidades, história da ciência e da tecnologia 

(FONSECA, 1997).  

As novas proteções de bens ferroviários em nível nacional são 

contemporâneas ao período e, provavelmente, ao contexto anteriormente mencionado. 

Após a proteção do trecho ferroviário, uma ação isolada, como vimos, apenas em 

1985 o IPHAN voltaria a tombar um bem de origem ferroviária, a Estação de 

Lassance, localizada em Minas Gerais (IPHAN, 2015b). Esse tombamento, tal como o 

do trecho ferroviário, não nos parece inaugurar uma política de proteção; contudo, 

demonstra a inserção desse tipo de objeto nas práticas do órgão federal. Antes de 

apresentarmos as considerações sobre os atuais bens protegidos, para facilitar a 

organização das informações, nos parece relevante apresentar a ordem cronológica 

dos fatos mencionados (figura 4). Lembramos que os fatos são exemplos isolados e 

não necessariamente guardam relações entre si.  
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Figura 4. Ordem Cronológica dos Fatos Mencionados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre o conjunto de bens atualmente reconhecidos pelo IPHAN, cinco tiveram 

seus processos abertos nos anos de 1970 e 1980; contudo, apenas as estações de 

Lassance (MG), o complexo ferroviário de São João Del Rey, em Tiradentes (MG), e a 

estação da Luz (SP) foram reconhecidos antes dos anos de 2000. Possivelmente, 

dentro das práticas do órgão federal, a avaliação de bens de origem ferroviária não foi 

tarefa simples, conforme indica Dora Alcântara, então responsável pela Seção Técnica 

de Tombamento da DTC/SPHAN, em parecer de 1990:  

 

Quando de minha passagem pela Coordenadoria de Proteção, vários 
processos abertos a partir de pedidos de tombamentos de trechos 
ferroviários, de estações, de pontes, locomotivas, etc. demandaram 
um estudo mais global desse universo e seu patrimônio (PROCESSO 
SPHAN 1104-T-83, 1983, p.95). 

 

Em fragmento destacado do texto de Fonseca (1997), a mesma técnica aponta 

que, para o estudo de bens tradicionais nas práticas institucionais de tombamento, tal 

como de igrejas e teatros, não há dificuldades maiores, contudo, “[...] se, ao contrário, 

a proposta refere-se a um objeto não tradicional — caixa d’água, vila operária, etc. —

temos necessidade de organizar um mínimo quadro de referência para opinar com 

menos margem de erro” (FONSECA, 1997, p.202). 

O início da proteção de bens ferroviários pelo CONDEPHAAT data dos anos de 

1960, portanto, anterior à proteção de Lassance (MG) e ao contexto mencionado. 

Porém, como veremos ao longo deste trabalho, as dificuldades de valoração e 

constantes considerações sobre as necessidades de aprofundar os estudos também 

estiveram presentes no contexto do órgão estadual durante o período investigado. 
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Problema de Pesquisa 

 

A proteção institucional de bens ferroviários em São Paulo teve início em 1969, 

ano de abertura do processo da Estação Ferroviária de Bananal (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969). Até dezembro de 2014, o CONDEPHAAT havia 

tombado um total de trinta e seis bens ferroviários (CONDEPHAAT, 2014). As 

estações, especificamente o edifício de passageiros, possuem maioria numérica 

nessas proteções, sendo exceções apenas: Horto e Museu Edmundo Navarro de 

Andrade; Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; Complexo Ferroviário de 

Paranapiacaba; e Rotunda, localizada em Cruzeiro. 

Conforme Rodrigues (2010), as estações estão relacionadas às chegadas e 

partidas, separações e encontros, fatores relevantes nas memórias individuais; no 

entanto, quando isoladas do contexto do sistema ferroviário, pouco dizem sobre a 

importância tecnológica e econômica das ferrovias. Para a autora, a tendência em 

reduzir a complexidade das ferrovias à nostálgica estação ferroviária também está 

presente nas avaliações técnicas, "[...] que, muitas vezes, resistem à ampliação do 

tombamento para representações da complexidade do sistema ferroviário ainda 

presentes no mesmo ambiente" (RODRIGUES, 2010, p.39). Partimos das críticas e 

limitações apontadas pela autora para compor o seguinte problema de pesquisa: qual 

argumento justificou a proteção de bens ferroviários pelo CONDEPHAAT? 

Nossa análise é feita através do estudo de caso do tombamento do Acervo da 

Estrada de Ferro Perus-Pirapora. A escolha do objeto está relacionada a ser esse um 

dos exemplares que diferem da proteção isolada do prédio da estação e, sobretudo, 

por ser a primeira solicitação para o tombamento integral de uma ferrovia em São 

Paulo. Outros elementos, como o fato de já termos trabalhado esse mesmo bem em 

pesquisas anteriores — graduação e iniciação científica — também foram 

considerados na decisão. Dessa forma, nosso objetivo geral é compreender os 

argumentos e conflitos presentes no processo de tombamento estadual 21.273/80, 

referente ao Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora.  

Conforme Rodrigues (1994), a ação do CONDEPHAAT não estava baseada 

em uma política de preservação, sendo, porém, definida pelas práticas de tombamento 

anteriormente desenvolvidas. Tais considerações, em primeiro lugar, nos indicam a 

necessidade de conhecer outros tombamentos similares, visto que os processos não 

obedecem necessariamente a um padrão em seus argumentos. Assim, podem tanto 

influenciar como receber influências das medidas adotadas em outros bens. Por 

conseguinte, entendemos que são parte de nosso interesse também os processos de 

bens ferroviários concluídos antes da decisão de tombamento do objeto deste estudo. 
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Adotamos o ano de 1984 como limite do recorte temporal, uma vez que a data 

corresponde à manifestação favorável do Conselho para o tombamento da Perus-

Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). No outro extremo, a já 

mencionada abertura do processo da Estação de Bananal, ocorrida em 1969. De fato, 

é esta ampliação na análise do estudo de caso que nos permite tratar com mais 

profundidade a questão, tornando possível uma abordagem para além das datas do 

objeto em análise. Dessa forma, discutimos os argumentos que justificaram as 

proteções do CONDEPHAAT, entre 1969 e 1984. Além do Acervo da Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora, outros nove bens ferroviários são compatíveis com o recorte. 

Somadas ao objeto de estudo, nossas análises estão baseadas nos argumentos 

retirados de dez bens de origem ferroviária.  

A indefinição de uma política específica para esse tipo de bem nos auxilia a 

formular questionamentos e atua como hipótese de pesquisa. Para nós, as proteções 

de bens ferroviários foram orientadas por múltiplos argumentos, valores originados por 

diferentes interpretações dos agentes sociais envolvidos no processo. 

Especificamente sobre os bens ferroviários, a ausência de diretrizes é indicada, por 

exemplo, no parecer do arquiteto Carlos Lemos para a Estação de Santa Rita do 

Passa Quatro (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, p.20): “[...] encarecemos a 

necessidade de um plano de tombamentos que nos oriente no sentido de que tombar 

e o que não tombar dentro do Estado”. O texto indica ainda a existência de uma 

discussão interna sobre a questão: “Muito já foi falado a respeito disso [plano de 

tombamentos] e da necessidade de uma listagem lastreada em levantamentos 

pertinentes de dados [...]” (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, p.20). Com base 

nessas considerações, acreditamos que o período tenha sido um momento de embate 

de ideias e construção das interpretações que orientaram a prática os tombamentos 

que investigamos. Nossa afirmação é complementar à hipótese e também é abordada 

neste trabalho. 

Nossa amostra abrange os bens ferroviários tombados até 1984, contudo, 

alertamos para o fato de que esta divisão ou forma de agrupamento não corresponde 

necessariamente ao feito pelo órgão no período. Como exemplo deste distanciamento, 

mencionamos novamente o tombamento do Horto Florestal e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974). 

Mais do que elencar particularidades de cada processo, essas informações nos 

servem para indicar a existência de diferentes interpretações e valores para os bens 

ferroviários, além de, possivelmente, serem exemplo de uma disputa simbólica 

(RODRIGUES, 1996). Essa consideração vem reforçar ainda mais nossa hipótese 

sobre os múltiplos valores relacionados ao ato de tombamento. Por esse motivo, a 
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forma como o bem é interpretado pelo órgão de defesa é uma informação tão 

relevante quanto o resultado final. 

A própria crítica de Rodrigues (2010), mencionada no início de nossas 

considerações e base do problema de pesquisa, aponta a existência de mais de uma 

possibilidade de leitura para os bens. O entendimento nostálgico da estação 

relacionado às chegadas e partidas, interpretação limitada, segundo o posicionamento 

da autora, não abrange outra mais ampla, atrelada ao contexto do sistema ferroviário.  

Patrimônio Industrial e Patrimônio Ferroviário 

 

Conforme anteriormente apresentado, o conceito de patrimônio industrial e, por 

consequência, a interpretação vigente de patrimônio ferroviário são posteriores ao 

recorte proposto. Contudo, nos pareceu necessário apresentar algumas considerações 

sobre o conceito. A proposta deste item é identificar os diferentes entendimentos do 

que seja patrimônio ferroviário, visando demonstrar sua complexidade. Para isso, além 

de bibliografia sobre a questão do patrimônio, mencionamos o entendimento do 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) sobre a questão, e o 

entendimento presente nas cartas patrimoniais de nível internacional. 

No Brasil, de nosso conhecimento, a expressão “patrimônio ferroviário” 

apareceu pela primeira vez em publicação da Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária (ABPF), na Revista Ferrovia 2 , em 1980. Elaborado por Júlio Moraes 

(1980), o texto “Por que Preservar o Patrimônio Histórico Ferroviário?” argumenta 

sobre a relevância da preservação de materiais rodantes, principalmente locomotivas 

a vapor, com justificativas de recordação do passado e de caráter educativo da ação. 

Em seu contexto, patrimônio histórico ferroviário aparece em menção aos materiais 

rodantes considerados portadores de características singulares. Contudo, não parece 

ser sua proposta definir o termo como um conceito. Acrescentamos que esse 

documento não é uma referência comum nas pesquisas sobre o assunto.  

Esse tema aparece na bibliografia atual em áreas como Arquitetura e 

Urbanismo, História, Geografia e Turismo. Em geral, as análises estão restritas a 

problemas específicos dessas áreas, em reflexões nas quais o patrimônio ferroviário 

pouco interessa como uma discussão em si. Com maior abrangência, os trabalhos de 

Oliveira (2010), Rodrigues (2010) e Kühl (1998) trazem considerações importantes 

sobre o conjunto de bens ferroviários do Estado de São Paulo, abordando também as 

                                                           
2
 Fundada em 1935, a Revista Ferrovia é um órgão de comunicação oficial da Associação dos 

Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ). Com sede em São Paulo, o 
periódico circula em todas as companhias ferroviárias do Brasil, algumas na América Latina e 
entidades afins (REVISTA FERROVIA, 1982). 
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práticas de tombamento e preservação. Como característica comum, Rodrigues (2010) 

e Kühl (1998) discutem indiretamente o patrimônio ferroviário. Nessas obras, o 

patrimônio industrial e sua preservação são o tema principal, englobando, por relação, 

os bens ferroviários.  

Conforme Kühl (1998), o patrimônio ferroviário é um importante testemunho do 

esforço do transporte do café, produto responsável pela geração de riquezas que 

impulsionaram o Estado. Focada em questões específicas de conservação e restauro, 

trata da preservação da arquitetura do ferro, contemplando também o patrimônio 

ferroviário. Para a autora, a preservação da arquitetura do ferro é indissociável desse 

patrimônio ferroviário e do patrimônio industrial, apresentado como um elemento 

maior, mas que abarca também o primeiro. Estando de acordo com essa relação entre 

os conceitos, o desenvolvimento desta reflexão teórica passará necessariamente pela 

definição de patrimônio industrial. 

O entendimento de patrimônio industrial provém de um contexto de 

transformações, sendo um conceito decorrente da própria ampliação da noção de bem 

cultural (RODRIGUES, 2010; KUHL, 1998). Casanelles i Rahóla (2007) afirma que a 

introdução de novos valores e a incorporação da arqueologia proporcionaram uma 

abrangência maior aos tipos de bens a serem valorados. Para o autor, superando a 

lógica anterior de patrimônio, o século XX forneceu importantes elementos para a 

compreensão do patrimônio industrial: o valor do objeto como testemunho de uma 

época e o valor do bem como documento.  

A importância desse tipo de patrimônio foi consolidada na Carta de Nizhny 

Tagil sobre o Patrimônio Industrial (TICCIH, 2003), resultado da Assembleia Geral do 

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), 

em 2003. A carta afirma que os edifícios, estruturas, processos e utensílios, bem como 

as localidades e paisagens, além das manifestações tangíveis e intangíveis 

relacionadas às atividades industriais, são de importância fundamental. Apoiados 

nessas considerações, definiram que: 

 

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 estruturas e 
infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolvem 
atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, 
locais de culto ou de educação (TICCIH, 2003). 

 
Em outras palavras, o patrimônio industrial compreende as estruturas geradas 

pelo desenvolvimento histórico das atividades produtivas e extrativas do homem. 
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Interpretado em um contexto territorial, torna-se testemunho dos cotidianos, da 

memória do trabalho e do lugar (ALVAREZ-ARECES, 2008).  

Retomando a questão dos bens ferroviários, esses elementos estão abarcados 

no conceito, através do interesse pelos meios de transporte. Essa preocupação 

aparece em Casanelles i Rahóla (2007) ao abordar os interesses do patrimônio 

industrial; para o autor, os meios de transporte para pessoas ou mercadorias, bem 

como sua infraestrutura, são partes do item comunicações.  

Na Europa, o patrimônio ferroviário foi tema da Carta de Riga, aprovada pela 

European Federation of Museum & Tourist Rail (FEDECRAIL), em 2005. Esse 

documento trata da conservação, restauro e utilização de equipamentos históricos 

ferroviários e das orientações adotadas como código de conduta por organizações e 

ferrovias históricas em vinte e três países (FEDECRAIL, 2005) 3.  Conforme consta no 

Artigo 2º 4 , a salvaguarda pode ser justificada pelo significativo valor tecnológico, 

história dos meios de transporte ou meio de perpetuar conhecimentos tradicionais, 

nesse caso, avançando aos aspectos imateriais relacionados aos objetos.  Além dos 

objetos históricos, afirmam que o patrimônio ferroviário pode incluir também: “[...] 

ferrovias históricas ou preservadas, museus ferroviários e vias para eléctricos 5 , 

trabalhos ferroviários, eléctricos de museus e ferrovias turísticas, e pode estender-se 

aos comboios que estão activos na rede nacional e outras ferrovias” (FMNF, 2005). 

Distante do entendimento mais amplo do que seja patrimônio industrial, a definição 

está restrita aos objetos históricos e seus significados tecnológicos e à história dos 

meios de transportes. Mesmo a relevância dos aspectos imateriais, presentes nos dois 

textos, está limitada na Carta de Riga apenas quando associada ao objeto histórico.  

No contexto brasileiro, atualmente, a expressão “patrimônio ferroviário” aparece 

também na legislação. O principal exemplo é o da Lei 11.483, que atribui ao Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) responsabilidades específicas 

para preservação da memória ferroviária. Conforme definição do IPHAN (2015a), o 

universo que compreende o Patrimônio Cultural Ferroviário engloba bens imóveis, 

bens móveis e acervos documentais, além do patrimônio imaterial, representado pelos 

costumes, tradições e outras influências.  

                                                           
3

 Austrália, Grã Bretanha, Irlanda, Nova Zelândia, Bélgica, Bulgária, República Checa, 
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Áustria, Alemanha, Suíça, Letônia, 
Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Rússia, Espanha e Suécia. 
4
 The aim of preserving and restoring historic railway items and associated working practices is 

to safeguard them, whether they are significant technological artefacts, evidence for transport 
history or a means of perpetuating traditional skills (FEDECRAIL, 2005). 
5
 Versão em português (FMNF, 2005). O termo “elétrico”, em inglês Tramways, é de aplicação 

regional; em português do Brasil, seu correspondente comum é bonde ou bonde elétrico. 
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Estabelecendo um paralelo com as teorias anteriormente apresentadas, o 

exemplo brasileiro nos auxilia a uma interpretação mais ampla das relações dos bens 

ferroviários com o patrimônio industrial. Em um primeiro momento, vimos a ferrovia 

como um item inserido em um sistema maior e complexo, conjunto que, em sua 

totalidade, forma a indústria. Por outro lado, ainda que estejamos de acordo com as 

relações entre a ferrovia e a indústria, pensando em uma unidade fabril, essa pode 

não possuir uma ferrovia, mas ser atendida por uma empresa ferroviária; logo, um 

sistema independente. Essa separação se faz necessária para destacar a 

complexidade existente dentro do próprio sistema de transportes.  

No texto de Jimenez Vega e Polo Muriel (2007), a complexidade é argumento 

para posicionar a ferrovia como uma peça-chave do patrimônio industrial. Sem 

desconsiderar os aspectos imateriais, para os autores, a ferrovia é um sistema 

complexo, dotado de estruturas edificadas como estações, obras anexas, moradias, 

entre outros, sendo o trem um importante elemento para que a revolução industrial 

fosse possível.  

Considerando a ferrovia como um sistema industrial complexo — dotado de 

outros sistemas e relações —, propomos que o conceito de patrimônio industrial seja 

aplicado integralmente ao patrimônio ferroviário, uma vez que esse último é 

indissociável do primeiro. Acrescentamos ainda os valores propostos pela Carta de 

Riga (FEDECRAIL, 2005), quais sejam, os significados para a história dos meios de 

transporte e da tecnologia.  

Dessa forma, entendemos o patrimônio ferroviário como um conjunto de bens 

(móveis, imóveis), acervos documentais, além das manifestações culturais a ele 

relacionadas. Quanto aos valores, ainda que esses sejam relevantes e consideráveis 

para a história dos transportes e da tecnologia, em primeiro plano deve estar um 

contexto mais amplo. A análise e valoração devem ser capazes de identificar o bem 

em sua relevância dentro dos diferentes sistemas — seja o socioeconômico, urbano-

territorial, ferroviário —, considerando as transformações na paisagem e no lugar. 

Detalhamento de Fontes e Métodos 

 

O conteúdo deste trabalho está baseado em uma pesquisa exploratória, 

desenvolvida na forma de estudo de caso. O objeto de análise é o processo para 

tombamento estadual do Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora. Como visto, o 

problema de pesquisa está relacionado à atuação do CONDEPHAAT e podemos 

resumi-lo da seguinte forma: que argumentos justificaram as proteções de bens 

ferroviários por esse órgão de defesa entre 1969 e 1984? Nossa hipótese é a de que a 
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proteção desse tipo de bem foi baseada em múltiplos valores. Por sua vez, o caso da 

EFPP complementa a discussão e permite a identificação de particularidades na 

interpretação de edificações e materiais ferroviários no período. 

O patrimônio ferroviário é um tema de relevância internacional. Temos 

conhecimento de pesquisadores no Brasil, Argentina, Espanha e Inglaterra. Esses são 

os países de origem das diferentes instituições que colaboram com o Projeto Memória 

Ferroviária (PMF), iniciativa originada através de financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e que, atualmente, conecta 

investigadores de diferentes localidades. Por informação, esta dissertação também 

está inserida no PMF, o que colaborou para as discussões metodológicas e na 

realização de estágio de pesquisa no exterior. 

A Espanha, país onde realizamos o estágio e mesmo destino de um 

intercâmbio anterior, conta com diferentes ações relacionadas ao uso, gestão e 

pesquisa sobre patrimônio ferroviário. Como exemplo, está o Museu Ferroviário de 

Madri, gerido pela Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Além da 

exposição, o museu disponibiliza aos pesquisadores serviços de consulta ao seu 

arquivo histórico e biblioteca (MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID, 2015). A 

FFE também é responsável por parte considerável das publicações sobre patrimônio 

ferroviário no país (FFE, 2015).  

Sobre a produção internacional, dada a influência de nossas experiências e 

afinidade com a língua, tivemos maior contato com a bibliografia espanhola. 

Identificamos em maior quantidade publicações sobre patrimônio industrial e sua 

relevância enquanto bem cultural (PARDO ABAD, 2008; ALVAREZ-ARECES, 2008; 

CASANELES I RAHÓLA, 2007). As menções aos remanescentes ferroviários são uma 

característica comum entre os exemplos, nos quais o patrimônio ferroviário, ainda que 

nem sempre classificado nesses termos, aparece de forma indissociável ao conceito 

principal.  

As infraestruturas ferroviárias aparecem inseridas também em contextos 

temáticos do patrimônio industrial, a exemplo do patrimônio mineiro (SOBRINO 

SIMAL, 2009) e patrimônio das obras públicas (AGUILAR CIVERA, 2009). 

Mencionamos ainda diferentes publicações sobre a história das ferrovias no país 

(JIMENEZ VEGA: POLO MURIEL, 2007; CUELLAR VILLAR, 2007) e esforços para 

realização de inventários específicos, tais como vilas (CUELLAR VILLAR; JIMENEZ 

VEGA; GARCIA MATEO, 2005), túneis (MELIS MAYNAR; JIMENEZ VEJA; CUELLAR 

VILLAR, 2005) e pontes (CUELLAR VILLAR; JIMENEZ VEGA; POLO MURIEL, 2005). 

Em síntese, podemos afirmar que algumas características das pesquisas 

mencionadas são comuns também entre as pesquisas brasileiras sobre patrimônio 
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ferroviário, em destaque a relação indissociável com o patrimônio industrial 

(RODRIGUES, 2010; KUHL, 1998). A diferença principal fica por conta da abordagem 

a partir do conceito de paisagem, leitura mais recente nas pesquisas nacionais 

(FIGUEIREDO, 2014). As publicações internacionais foram relevantes para a 

compreensão do conceito de patrimônio ferroviário. A partir deste nosso estudo, 

optamos por não utilizar a expressão, em respeito à sua temporalidade. As 

infraestruturas, materiais rodantes e outros objetos de interesse patrimonial foram 

denominados como bens ferroviários.  

Quanto à bibliografia nacional, os trabalhos sobre a proteção institucional do 

patrimônio ferroviário estão concentrados nas ações em nível federal. Tem sido 

comuns nos eventos sobre o tema a presença de comunicações propostas por 

funcionários do IPHAN para compartilhar a experiência de diferentes Estados nas 

ações de preservação e gestão desses bens (CASTRO; MONASTIRSKY, 2013; 

CAVALCANTI NETO; CARNEIRO; GIANECCHINI, 2012). Esses trabalhos auxiliam na 

identificação de um cenário; contudo, colaboram pouco para compreensão das 

proteções estaduais. Ainda assim, destacamos o trabalho de CASTRO e 

MONASTIRSKY (2013) sobre o inventário feito pelo IPHAN, entre 2007 e 2010. A 

partir da pesquisa desse autor, foi possível identificar os tipos de bens abrangidos por 

essa ação, destacando, novamente, as estações ferroviárias. 

As estações de passageiros tiveram destaque também nas pesquisas 

específicas sobre o Estado de São Paulo; em sua maioria, discussões sobre os 

aspectos materiais dessas edificações (STOLLAR, 2010; BEM, 1998; KÜHL, 1998). O 

trabalho de Kühl (1998) é uma referência nesse tema. A autora trata da preservação 

da arquitetura do ferro e, nesse contexto, aborda também o patrimônio ferroviário em 

São Paulo.  

Concluída a pesquisa bibliográfica, identificamos que poucos trabalhos 

problematizaram a seleção institucional daquilo que atualmente temos denominado 

patrimônio ferroviário. As ações do CONDEPHAAT aparecem descritas em parte desta 

bibliografia, contudo, mencionadas apenas enquanto informação sobre o bem 

tombado. 

O mais próximo deste tema foi realizado por Oliveira (2010). A partir de uma 

amostra ampla de bens ferroviários tombados, o autor discute as condições de uso e 

preservação no Estado. Além das contribuições bibliográficas, o autor mencionado é 

orientador deste trabalho, tendo, assim, participado da formatação da proposta de 

pesquisa. O artigo difere de nossa dissertação em foco e profundidade. Como vimos 

no tópico anterior, nossa questão recai sobre os argumentos que justificaram as 
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proteções dos bens tombados e suas relações com os demais interessados: 

solicitantes e proprietários.  

Em função do encaminhamento dado ao tema, foi também necessário 

identificar a bibliografia sobre as instituições de preservação do patrimônio no Brasil e 

suas práticas. O IPHAN conta com maioria absoluta das publicações, sendo referência 

comum os trabalhos de Chuva (2009) e Fonseca (1997). Sobre o CONDEPHAAT, o 

trabalho de Rodrigues (1994) aparece em destaque. A autora discute as práticas da 

instituição entre 1969 e 1987. Considerada a compatibilidade com nosso recorte e 

consistência dos argumentos apresentados por Rodrigues (1994), essa obra tornou-se 

nossa base teórica. 

Identificamos também autores que investigaram a atuação do CONDEPHAAT 

sobre tipos específicos de bens, por exemplo: a relação com a cidade a partir da 

problematização dos tombamentos de bairros (PRATA, 2009); as fazendas de café do 

Vale do Paraíba (MOURA, 2014); ou ainda a preservação das paisagens paulistas 

(CRISPIM, 2014). Entendemos que esta dissertação seja similar aos trabalhos 

mencionados, na medida em que problematiza a valorização do órgão atribuída a um 

tipo de bem, neste caso, a seleção institucional dos bens ferroviários.  

Com papel de destaque nesta pesquisa, os processos de tombamento foram 

nossa fonte principal. Conforme Fonseca (1997, p.181), em função da natureza 

conflitante dos interesses na proteção de bens imóveis e do peso dos monumentos no 

patrimônio nacional, os processos de tombamento constituem espaços de expressão 

desses confrontos, “onde se podem captar as várias vozes envolvidas na questão da 

preservação e sua influência na condução dos processos”. Dessa forma, a escolha da 

fonte está pautada na importância das informações que concentra, sendo entendida 

por nós como um registro oficial das práticas.  

A presença da mesma fonte e a relevância dos resultados alcançados por 

outros trabalhos também foram consideradas. Os processos de tombamento 

aparecem em todos os trabalhos citados neste tópico: Oliveira (2010); Prata (2009); 

Fonseca (1997); e Rodrigues (1994). Pelo mesmo motivo, tais leituras nos auxiliaram 

na elaboração do instrumento de coleta.  

A Ficha para Coleta de Dados (Apêndice) foi elaborada para registrar os 

diferentes argumentos apresentados pelos diferentes agentes envolvidos no processo. 

Ela conta com campos específicos para o registro individual das justificativas do 

solicitante para abertura, corpo técnico e decisão do Conselho, divisão baseada na 

hipótese de existência de múltiplos valores. Este instrumento foi adaptado a partir de 

outras propostas desenvolvidas no Laboratório de Patrimônio Cultural da UNESP, 

como exemplo o próprio artigo de Oliveira (2010). 
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Justificada a fonte e apresentado o instrumento de coleta, falta-nos apenas 

falar sobre a quantidade de documentos consultados. Segundo Rodrigues (1994), não 

houve uma definição da política de preservação para bens culturais, em geral, entre 

1969 e 1987. Por esse motivo, o estudo individual de um bem não seria capaz de 

responder nossas questões sobre as ações do CONDEPHAAT. Para este objetivo, 

optamos por consultar todos os processos de bens ferroviários concluídos até 1984, 

ano do parecer favorável do Conselho para proteção da Estrada de Ferro Perus-

Pirapora. Neste primeiro momento, consultamos e elaboramos fichas para nove bens 

tombados (tabela 1). 

 

Tabela 1. Processos de Tombamento, abertos entre 1969 e 1984 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CONDEPHAAT (2015). 

 

Em uma segunda etapa, complementar, consultamos também as solicitações e 

processos de tombamentos negados. Adotamos como critério o ano de abertura, 

tendo estabelecido 1984 como limite do recorte. Dessa forma, identificamos oito 

processos compatíveis: 

 

 Estação Ferroviária de Ourinhos (1977); 

 Horto Florestal de Jaboticabal  

(PROCESSO CONDEPHAAT 20428/77, 1977); 

 Horto Florestal Sumaré  

(PROCESSO CONDEPHAAT 20652/78, 1978);  

 Horto Florestal de Bebedouro  

Bem Tombado
Ano de 

Abertura

Número do 

Processo

Data da 

Resolução

Publicação em 

D.O
Livro do Tombo

Estação Ferroviária de 

Bananal
1969 15465/69 10/07/1974 13/07/1974 Histórico

Horto e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade
1974 00428/74 09/12/1977 10/12/1977

Arqueológico, Etnográfico 

e Paisagístico

Estação Ferroviária de Santa 

Rita do Passa Quatro
1974 00467/74 23/05/1981 27/05/1981 Histórico

Estação da Luz 1976 20097/76 05/05/1982 13/05/1982 Histórico

Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista
1977 20316/77 18/04/1982 23/04/1982 Histórico

Estação Ferroviária de 

Campinas
1978 20682/78 15/04/1982 30/04/1982 Histórico

Estação do Brás 1978 20699/78 03/05/1982 07/05/1982 Histórico

Acervo da Estrada de Ferro 

Perus Pirapora
1980 21273/80 19/01/1987 20/01/1987 Histórico

Estação Barracão 1980 21364/80 07/05/1982 13/05/1982 Histórico

Estação Ferroviária de 

Guaratinguetá
1982 22090/82 17/12/1982 18/12/1982 Histórico
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(PROCESSO CONDEPHAAT 20654/78, 1978);  

 Horto Florestal de Loreto  

(PROCESSO CONDEPHAAT 20653/79, 1979);  

 Estação Ferroviária de Muritinga do Sul  

(GUICHE CONDEPHAAT 00104/84, 1984);  

 Estação Ferroviária de Aguaí  

(GUICHE CONDEPHAAT 00120/84, 1984); 

 Diversas Estações Ferroviárias em Campinas  

(GUICHE CONDEPHAAT 00123/84,1984).  

 

Somadas as duas etapas, atingimos um total de dezoito processos 

consultados. Entre os abrangidos pelos critérios estabelecidos, a única ausência é o 

processo da Estação Ferroviária de Ourinhos, uma vez que não encontramos cópia 

deste documento.6  De qualquer forma, acreditamos que a amostra seja mais que 

suficiente para o objetivo proposto.  

Outras fontes documentais foram consultadas para questões específicas, caso 

dos apontamentos sobre a ABPF. Para tal, consultamos a Revista Ferrovia, periódico 

no qual o grupo publicou textos de maneira contínua, entre 1979 e 1982. Fundada em 

1935, esta revista ainda é publicada e segue como um órgão de comunicação oficial 

da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ) 

(2015). 

Conforme informação dada em um exemplar de 1982 (REVISTA FERROVIA, 

1982) o periódico circula em todas as companhias ferroviárias do Brasil, na América 

Latina e entidades afins (REVISTA FERROVIA, 1982). A partir do conjunto investigado 

(tabela) notamos que a maior parte das publicações possui caráter técnico, tais como 

estudos sobre sistemas de operação ou equipamentos. Outras matérias tratam ainda 

de políticas públicas para o setor e ações da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), além 

da seção “Agenda”, espaço destinado para notas coletadas em diferentes jornais. 

Dessa forma, devemos ter claro que a fonte é uma publicação especializada e voltada 

aos interesses de determinado grupo, engenheiros ferroviários. 

As matérias sobre ações da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária 

(ABPF) figuram nesse periódico desde meados dos anos de 1970. Contudo, apenas 

em 1979 foi publicado o primeiro artigo com autoria da própria Associação (DEL 

                                                           
6 - No Centro de Documentação do CONDEPHAAT, fomos orientados a buscar informações na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável atual 
pela custódia do documento. Contudo, em contato telefônico com o setor responsável, fomos 
informados de que o órgão não possuía cópia desse processo, possivelmente descartado em 
função da falta de andamento.  



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 18 

BIANCO, 1979). Os textos aparecem de forma contínua até 1982, alternando entre 

reflexões sobre preservação da memória ferroviária, ações da ABPF e históricos de 

ferrovias ou material rodante.  

 

Tabela 2. Publicações da ABPF - Revista Ferrovia (1969 – 1982)

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com propósito similar ao anterior, reunir informações sobre o contexto de 

surgimento da ABPF, consultamos os Anuários Estatísticos do Brasil, publicados entre 

1968 e 1985. Esse conjunto de documentos nos permitiu identificar o número de 

locomotivas a vapor em funcionamento no período e apresentar um panorama sobre 

essa quantidade. Essa consulta não estava prevista, uma vez que extrapola os nossos 

objetivos; contudo, foi relevante para quantificar a redução desse tipo de equipamento 

e para compreensão do cenário interpretado como risco de desaparecimento pela 

Associação. Esse conjunto de documentos está disponível para consulta online, na 

página do IBGE (2015).  

O Anuário Estatístico do Brasil (AEB) é editado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Sua primeira edição data do início do século XX, Vol.1 

Ano Título Autor

1979 69 NOV/DEZ Aos Amigos Ferroviários Alberto H. Del Bianco

1979 70 JAN/FEV Não publicado -

1980 71 MAR/ABR Sem Título Patrick Dollinger

1980 72 MAI/JUN
Porque Preservar o Patrimônio Histórico 

Ferroviário
Julio E. C. D. de Moraes

1980 73 JUL/AGO Para que serve um ramal? Patrick Dollinger

1980 74 SET/OUT Sesquicentenário da Liverpool and Manchester Sérgio Martire

1980 75 NOV/DEZ
Como Preservar o Patrimônio Histórico 

Ferroviário
Julio E. C. D. de Moraes

1981 76 JAN/FEV
Porque Preservar a Locomotiva Elétrica N° 

6405?
Sérgio Martire

1981 77 MAR/ABR
ALCO RSC 1 de 1.000 - Uma Locomotiva que 

tem que ser Preservada!
Alberto H. Del Bianco

1981 78 MAI/JUN As "Lambretas" da Santos Jundiaí Sérgio Martire

1981 79 JUL/AGO ALCO FA1 - Uma Locomotiva de Raça Cid J. Beraldo e Fabio Dartes

1981 80 SET/OUT
Companhia de Estradas de Ferro Oeste de 

Minas
Sérgio Martire

1981 81 NOV/DEZ A Velha Senhora na Trilha da Aventura Sérgio Martire

1981 82 JAN/FEV Não publicado -

1982 83 MAR/ABR As Locomotivas "English Eletric" da EFSJ Alberto H. Del Bianco

1982 84 MAI/JUN
O Material Rodante da Viação Férrea 

Campinas - Jaguariúna
Alberto H. Del Bianco

1982 85 JUL/AGO Não publicado -

1982 86 SET/OUT Não publicado -

1982 87 NOV/DEZ O Alargamento da Bitola da E.F. Araraquara Paulo Modé

Publicações da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - REVISTA FERROVIA

Edição N°



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 19 

(1908/1912), publicado pela Diretoria Geral de Estatística do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Commérico (sic). Nas edições relevantes ao nosso recorte, foram 

anualmente publicadas informações sobre os transportes no Brasil, dentre essas a 

situação das estradas de ferro. Conforme o AEB de 1968 (IBGE, 1968), os dados são 

provenientes do Departamento Nacional de Estradas de Ferro e da Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA), em ambos os casos, órgãos federais.  

Como complemento, utilizamos também fontes orais. Realizamos entrevistas 

com membros da ABPF e Técnicos do CONDEPHAAT. Em ambos os casos, as 

atividades foram baseadas em roteiros estruturados com perguntas abertas e a 

escolha dos entrevistados, baseada em suas participações nos processos de 

tombamento. 

Para coletar informações sobre a Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária (ABPF), entrevistamos: Alberto Del Bianco, Júlio Eduardo Correa Dias de 

Moraes e Nilson Rodrigues. Todos eles participaram da Associação nos anos de 1980 

e foram mencionados pelo menos uma vez ao longo do processo da Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 212373/80, 1980). Sobre o 

CONDEPHAAT, falamos com Marly Rodrigues e Simone Scifoni, ambas com atuação 

na área técnica do órgão de defesa. 

As entrevistas tiveram duração média de 1h e 30min. Com a autorização dos 

entrevistados, o conteúdo foi gravado. Não foram realizadas transcrições. O material 

está disponível para consulta, mediante contato com este pesquisador. 

  

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo estão 

apresentados os processos de tombamento de bens ferroviários, concluídos pelo 

CONDEPHAAT, entre 1969 e 1984. Nesta parte, estão concentradas as informações 

sobre esse órgão e nossos argumentos sobre a interpretação dos bens ferroviários no 

período. Foram destaque os valores arquitetônicos e os argumentos sobre a relação 

com o café no Estado. Na sequência, abordamos os solicitantes.  

O segundo capítulo tem início com uma apresentação geral dos grupos e 

pessoas relacionadas aos tombamentos mencionados na etapa anterior, e parte para 

o estudo de caso da Estrada de Ferro Perus-Pirapora. Para tal aprofundamento, foram 

necessários tópicos específicos sobre a Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária (ABPF) e sobre o pedido de tombamento encaminhado pelo grupo.  

No terceiro capítulo, demonstramos a existência de múltiplas interpretações 

sobre a relevância do Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora. Iniciamos as 

discussões com a posição dos proprietários desse bem e as relações de seus 

argumentos com outras manifestações contrárias aos tombamentos. Como 
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complemento, indicamos, através de tabela, a propriedade de cada um dos bens 

investigados, em sua maioria, administrados pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e 

Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Os detalhes do processo de tombamento e a 

apresentação da abrangência da proteção são assuntos do item 3.2. 

O último item, 3.3., trata do Estado Atual de Preservação, funciona de maneira 

independente e atua como um complemento das discussões. Com foco diferente dos 

anteriores, este item considera os aspectos materiais do bem tombado. A partir dos 

resultados das pesquisas de campo, apresentamos uma atualização sobre a situação 

do bem tombado. 
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1. CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 

 

Neste capítulo, abordamos os tombamentos de bens ferroviários realizados 

pelo CONDEPHAAT, entre 1969 e 1984. Antes desse assunto, apresentamos 

considerações básicas sobre a legislação que regula o instrumento de tombamento. 

Ainda que a ferramenta não seja nosso objeto ou mesmo o foco do capítulo, pensar as 

ações de preservação requer minimamente conhecer a ferramenta de proteção e suas 

implicações legais. As justificativas para proteção estão em questão nos tópicos 

seguintes. O objetivo é reunir os argumentos e justificativas dessas proteções a fim de 

identificar a interpretação dos Técnicos e Conselheiros sobre esse tipo de bem. 

1.1. A Ferramenta de Proteção: o Tombamento 
 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) prevê diferentes formas para 

preservação e acautelamento do patrimônio cultural brasileiro, sendo o tombamento 

uma entre as demais ferramentas. Contudo, na prática, ele tem sido a principal 

(FONSECA, 1997; MIRANDA, 2006; RABELLO, 2009). A origem desse instrumento de 

proteção está relacionada à criação do primeiro órgão de preservação no Brasil, em 

1937. O Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937), que organiza 

a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, prevê o tombamento como a 

ferramenta para efetivar a proteção.  

O tombamento é um ato administrativo que visa à conservação da integridade 

física dos bens de interesse público. A proteção impõe limites ao exercício da 

propriedade para realização de interesses coletivos de preservação (RABELLO, 2009; 

MIRANDA, 2006). Assim sendo, o processo de tombamento é uma sequência lógica e 

ordenada de atos do Poder Público, com objetivo de identificar valores culturais 

capazes de justificar a proteção (MIRANDA, 2006). Ainda conforme o autor, suas 

fases são comuns a todos os processos administrativos: instauração, instrução, 

defesa, relatório e julgamento. 

O tombamento está além de suas implicações jurídicas, sendo utilizado por 

agentes oficiais e grupos sociais como meio de consagração do valor cultural de um 

bem (FONSECA, 1997; RODRIGUES, 1996). Essa abordagem, a partir de seu 

aspecto simbólico, nos apresenta outra face do tombamento. Para Lemos (2004, p. 

85), trata-se de “[...] um atributo que se dá ao bem cultural escolhido e separado dos 

demais para que, nele, fique assegurada a garantia de perpetuação da memória”. No 

mesmo sentido, Rodrigues (1996) afirma que o reconhecimento oficial é responsável 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 22 

pelo destaque do patrimônio frente aos demais locais de memória (RODRIGUES, 

1996).  

O patrimônio está sujeito a disputas econômicas e simbólicas. Conforme 

Fonseca (1997), em função da natureza conflitante dos interesses e o peso dos 

monumentos no patrimônio nacional, os processos de tombamento são espaços de 

expressão desses conflitos, nos quais podemos notar as vozes envolvidas na questão 

da preservação e sua influência nos processos. Não por menos, adotamos o processo 

como fonte principal de nosso trabalho.  

No Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT), o processo de tombamento é regulamentado pelo Decreto 

Estadual n°13.426, de 16 de março de 1979 (SÃO PAULO, 1979). 7 O documento 

apresenta informações sobre as particularidades da aplicação do instrumento e 

informações sobre as questões administrativas. As informações sobre as etapas do 

processo são escassas nesse Decreto; estavam claras apenas a solicitação (Artigo 

142), a efetivação da decisão (Artigo 139) e a possibilidade de contestação da 

proteção por parte dos proprietários (Artigo 143) (SÃO PAULO, 1979). Destaque para 

o Artigo 139, que condiciona a decisão de tombamento à aprovação do Secretário da 

Cultura, e posterior inscrição do bem em um dos livros do tombo.  

Atualmente, o CONDEPHAAT disponibiliza em sua página informações sobre 

os trâmites internos pelos quais passam os processos de tombamento 

(CONDEPHAAT, 2015). A partir dessa referência, elaboramos um esquema gráfico 

para representar as etapas (figura 5).8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Decreto revogado pelo Decreto n° 20.955, de 01 de junho de 1983 (esse também revogado 

pelo Decreto n°50.941, de 05 de julho de 2006), exceto os Artigos 134 a 149, que permanecem 
em vigor (SÃO PAULO, 2015).  
8
 Além de facilitar o entendimento do processo, a figura foi fundamental para a compreensão 

das formas de produção do documento (processo de tombamento), esforço destacado por Le 
Goff (1990) para o trabalho com fontes documentais.  



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 23 

Figura 5. Fluxograma do Processo de Tombamento 

:  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na legislação estadual (SÃO PAULO, 1979) e nas 
informações públicas do CONDEPHAAT (2015). 

 

Estão ausentes no modelo as manifestações externas aos interessados ou 

mesmo contestações dos proprietários que, em alguns casos, são anteriores à decisão 

do Conselho pelo tombamento, exemplo que veremos no caso do acervo da Estrada 

de Ferro Perus-Pirapora. Assim sendo, lembramos que os trâmites podem variar de 

acordo com o contexto e necessidade de cada processo.  

Em função da complexidade dos objetos tornou-se necessária a elaboração de 

estudos técnicos que examinem o bem para tombamento (RABELLO, 2009). A autora 

afirma que esses não constituem atos administrativos, contudo, são procedimentos 

preparatórios que facilitarão a manifestação do Conselho sobre o assunto proposto. 

Ainda conforme ela, os estudos "[...] se impõem, não por força de lei, mas para 

esclarecer a motivação do ato administrativo, explicitando a relação entre a escolha de 

um determinado bem e o interesse público em conservá-lo” (RABELLO, 2009, p.64). 

No caso aqui estudado, nem todas as Resoluções de Tombamento apresentam as 

justificativas de proteção; por este motivo, recorremos aos estudos e pareceres para 

compreender a interpretação que justifica a proteção do bem. 

É válido destacar que as escolhas não são aleatórias, contudo, tampouco 

poderiam ser objetivas. Para Rabello (2009, p.93), "será excepcional e notável aquilo 

que a administração, no âmbito de sua legalidade e legitimidade, assim o considerar”. 

Ela explica que o tombamento é um ato administrativo discricionário (RABELLO, 

2009), em que o legislador, não podendo prever a melhor decisão a ser tomada, 
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confere ao administrador uma margem de liberdade de decisão, dentro da lei 

(JUSBRASIL, 2015). Entendemos que essa característica seja também capaz de 

demonstrar a necessidade de conhecer os critérios de tombamento adotados pelo 

órgão de defesa, em nosso caso o CONDEPHAAT. 

1.2. O CONDEPHAAT e a Proteção de Bens Ferroviários 

  

Segundo Rodrigues (1994), a criação do CONDEPHAAT atendia ao interesse 

federal de ampliação da participação dos Estados na produção cultural, 

posteriormente indicado no Encontro Nacional para Defesa do Patrimônio, 

Compromisso de Brasília, 1970. Por outro lado, a criação do órgão paulista estava 

inserida no culto cívico e consagração pragmática do passado e, ainda que não 

fossem formalmente distintas da proposta federal, opunham-se à concepção que 

orientara a formação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

"[...] segundo a qual o passado era referência para a constituição da nacionalidade e 

fonte de conhecimento da história da arquitetura." (RODRIGUES, 1994, p.40).  

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT) foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, através do 

Artigo 128, da Constituição Estadual de São Paulo, de 1967 (SÃO PAULO, 1967) e 

organizado pela lei n° 10.247, de 22 de Outubro de 1968 (SÃO PAULO, 1968). Esse 

documento dispõe sobre a competência, organização e funcionamento do órgão de 

defesa. Conforme a legislação estadual, cabe ao CONDEPHAAT: 

 

[...] a adoção de todas as medidas para a defesa do patrimônio 
histórico, artístico e turístico do Estado, cuja conservação se imponha 
em razão de fatos históricos memoráveis, do seu valor folclórico, 
artístico, documental ou turístico, bem assim dos recantos 
paisagísticos, que mereçam ser preservados. (SÃO PAULO, 1968) 

 

A lei n°10.247 (SÃO PAULO, 1968) determina que o Conselho fique 

diretamente subordinado ao Secretário de Cultura, Esportes e Turismo (Artigo 1°) e 

esclarece que essa secretaria deixa à disposição do CONDEPHAAT o pessoal técnico 

e administrativo necessário ao seu funcionamento (Artigo 4°). Informa ainda que os 

membros do Conselho são designados pelo Governador e devem possuir notórios 

conhecimentos relativos às finalidades do órgão, além de comprovada idoneidade 

moral (Artigo 3°). Quanto à composição, são representantes das seguintes secretarias 

e entidades: (1) Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo; (2) Departamento de 

História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(USP); (3) Instituto de Pré-História, da Universidade de São Paulo (USP); (4) Diretoria 
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do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN); (5) Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; (6) 

Serviço de Museus Históricos do Estado de São Paulo; (7) Instituto dos Arquitetos do 

Brasil, Secção de São Paulo; (8) Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga; (9) 

Cúria Metropolitana de São Paulo. 

Por outro lado, a lei era omissa em relação à estrutura administrativa 

necessária, o que obrigou os Conselheiros a acumularem funções técnicas e 

administrativas por um longo tempo, fato que culminou em paralisação das atividades 

entre maio e agosto de 1969 (RODRIGUES, 1994). Ainda segundo a autora, a 

necessidade de regulamentar a atividade levou os Conselheiros a elaborarem um 

anteprojeto de lei, visando ainda contornar aspectos que lhes pareciam falhos, tais 

como a omissão sobre o suporte financeiro para as atividades e o Artigo 6°, que 

estabelecia o uso dos bens tombados do Estado para uso exclusivo como museus. [?] 

Em 1971, através do Decreto n°52.620 (SÃO PAULO, 1971), foi criada a 

Secretaria Executiva do CONDEPHAAT, responsável pela execução de atividades 

relacionadas a tombamento, restauro e cadastramento do patrimônio, além de tarefas 

administrativas. Conforme o documento, tal Secretaria estava composta da seguinte 

forma: (1) Assistência Jurídica; (2) Comissão Técnica de Estudos e Tombamento; (3) 

Serviço Técnico de Conservação e Restauro; (4) Seção Técnico-Auxiliar; (5) Seção 

Administrativa.  

Além de demonstrar a hierarquia, o decreto em questão traz informações sobre 

as atribuições de cada setor e formação de seus profissionais. O documento nos 

permite identificar que a Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos deveria ser 

composta por profissionais com formação superior nas áreas de Arquitetura e História, 

a segunda com a formação geral e também especializações: Historiador da Arte e 

Historiador Paleógrafo (Artigo 4°) (SÃO PAULO, 1971). O texto prevê ainda que 

profissionais com outras formações podem integrar essa Comissão, de acordo com a 

necessidade.9 A formação em áreas específicas também é solicitada na composição 

do Serviço Técnico de Conservação e Restauro: "(I) um Arquiteto com pós-graduação 

em Restauro; (II) um Desenhista; (III) um Desenhista-Topógrafo; (IV) um Restaurador 

de Pinturas; (V) um Restaurador de Esculturas; (VI) um Marceneiro; (VII) um 

Engenheiro Civil." (SÃO PAULO, 1971). A contratação de um corpo técnico 

permanente para o Serviço Técnico de Conservação e Restauro (STCR) ocorreu 

                                                           
9
 O Artigo 4° aponta que a Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos deverá ser 

composta por Assistentes Técnicos de Direção II "[...] com formação universitária de 
Historiador, Historiador da Arte, Historiador Paleógrafo, Arquiteto e outros que se fizerem 
necessários" (SÃO PAULO, 1971). 
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apenas em 1982, sendo prioritariamente composto por arquitetos e historiadores 

(RODRIGUES, 1994). 

Rodrigues (1994) explica que, anteriormente, quando do início dos trabalhos do 

CONDEPHAAT, 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). 

Posterior à lei nº 10.247 (SÃO PAULO,1968), a composição do Conselho foi 

alterada por decretos, a exemplo do Decreto n° 7.516, de 03 de fevereiro de 1976 

(SÃO PAULO, 1976) e o Decreto n°22.986, de 30 de novembro de 1984, ambos 

responsáveis por alterações e novas inclusões no Colegiado, o segundo totalizando 

doze Secretarias e Entidades representadas, em alguns casos, por mais de um 

departamento.10 Atualmente, após reorganizações administrativas,  o CONDEPHAAT 

está subordinado ao Secretário da Cultura do Estado de São Paulo e conta com 26 

representantes de Secretarias Estaduais, Entidades de Classe, Universidades e pela 

Procuradoria Geral do Estado (SÃO PAULO, 2015).11 

Na mesma reorganização, foi criada a Unidade de Preservação do Patrimônio 

Histórico (UPPH), setor técnico e executivo do CONDEPHAAT. Criado em 2006, o 

departamento é formado pelo Grupo de Estudos de Inventário e Reconhecimento do 

Patrimônio Cultural e Natural e Grupo de Conservação e Restauração de Bens 

Tombados (CONDEPHAAT, 2015). A concentração de arquitetos e historiadores é 

ainda uma realidade, a mesma página cita que os grupos são compostos por 

profissionais das áreas de Arquitetura, História e Sociologia. 

Sobre a proteção de bens ferroviários, o CONDEPHAAT tombou um total de 36 

bens desse tipo, patrimônios presentes em vinte e nove municípios paulistas (figura 6). 

                                                           
10

 O trabalho de Rodrigues (1994) conta com informações sobre as Secretarias e Entidades 
que compunham o Conselho e seus respectivos representantes, entre 1969 e 1987 (p. 48 - 49). 
11

 Vide entidades e respectivos representantes nos anexos deste trabalho. 
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Figura 6. Mapa. Distribuição dos Bens Ferroviários Tombados no Estado de São Paulo

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 3. Bens Ferroviários Tombados pelo CONDEPHAAT 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CONDEPHAAT (2014). 

Bem Tombado Abertura Processo Tombamento Publicação D.O. Livro do Tombo

Estação Ferroviária de Bananal
1969 15465/69 1974 13/07/1974 Histórico

Horto e Museu Edmundo Navarro de 

Andrade 1974 00428/74 1977 09/12/1977
Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico

Estação Ferroviária de Santa Rita do 

Passa Quatro 1974 00467/74 1981 23/05/1981 Histórico

Estação Ferroviária de Campinas
1978 20682/78 1982 15/04/1982 Histórico

Estação Ferroviária de Cachoeira 

Paulista 1977 20316/77 1982 18/04/1982 Histórico

Estação do Brás
1978 20699/78 1982 03/05/1982 Histórico

Estação da Luz
1976 20097/76 1982 05/05/1982 Histórico

Estação Barracão
1980 21364/80 1982 08/05/1982 Histórico

Estação Ferroviária de Guaratinguetá
1982 22090/82 1982 17/12/1982 Histórico

Estação Ferroviária de Rio Claro
1982 22295/82 1985 14/11/1985 Histórico

Estação Ferroviária de Mairinque
1986 24383/86 1986 28/10/1986 Histórico

Acervo da Estrada de Ferro 

Perus–Pirapora 1980 21273/80 1987 19/01/1987 Histórico

Estação Ferroviária de Descalvado
1985 23320/85 1987 22/01/1987 Histórico

Complexo Ferroviário de 

Paranapiacaba 1982 22209/82 1987 30/09/1987 Histórico

Rotunda de Cruzeiro
1987 25566/87 1988 02/09/1988 Histórico

Edifício da Estação Ferroviária de 

Espírito Santo do Pinhal¹ 1988 26264/88 1992 16/11/1992 Histórico

Estação Julio Prestes
1997 36990/97 1999 08/07/1999 Histórico

Edificio do Antigo DOPS
1999 38685/99 1999 09/07/1999 Histórico

Estação Ferroviária de Jundiaí
2009 60142/09 2011 13/06/2011 Histórico

Conjunto da Estação Ferroviária de 

Franco da Rocha 2009 60305/09 2011 19/08/2011 Histórico
Conjunto da Estação Ferroviária de 

Rio Grande da Serra 2009 60309/09 2011 19/08/2011 Histórico
Conjunto da Estação Ferroviária de 

Jaraguá 2009 60308/09 2011 19/08/2011 Histórico

Conjunto Ferroviário de Caieiras
2009 60306/09 2011 18/10/2011 Histórico

Conjunto Ferroviário de Ribeirão 

Pires 2009 60313/09 2011 18/10/2011 Histórico

Conjunto Ferroviário de Perus
2009 60307/09 2011 18/10/2011 Histórico

Conjunto Ferroviário de Várzea 

Paulista 2009 60304/09 2011 18/10/2011 Histórico
Conjunto da Estação Ferroviária de 

Andradina 1992 30215/92 2012 16/07/2012 Histórico
Conjunto Ferroviário Central de 

Araçatuba 2001 42095/01 2012 16/07/2012 Histórico

Complexo Ferroviário de Louveira
2010 61063/10 2012 16/07/2012 Histórico

Conjunto da Estação Ferroviária de 

Vinhedo 2010 61056/10 2012 16/07/2012 Histórico
Complexo da Estação Ferroviária de 

Botucatu 2009 59930/09 2012 11/10/2012 Histórico

Conjunto Ferroviário de Valinhos
2010 61057/10 2013 23/10/2013 Histórico

Conjunto da Estação Ferroviária de 

Piratininga 2009 59339/09 2013 10/06/2013 Histórico
Conjunto da Estação Ferroviária de 

Piraju 1986 24812/86 2013 27/03/2013 Histórico
Conjunto da Estação Ferroviária de 

Sumaré 2003 46225/03 2013 06/02/2013 Histórico

Estação Ferroviária de Piquete
1986 24271/86 2014 21/01/2014 Histórico

1 - Integrado ao tombamento do Conjunto Urbano de Espirito Santo do Pinhal
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Como visto (tabela 3), a maior parte das proteções foi concluída na década 

atual, sendo dezoito tombamentos, entre 2011 e 2014. Ainda que se trate de uma 

amostra não compreendida pelo recorte, alguns apontamentos se fazem necessários. 

As proteções mencionadas são resultados dos estudos realizados pelo Grupo de 

Estudos de Inventários e Tombamentos (GEI/UPPH) para identificação do patrimônio 

ferroviário (MARTINS, 2011). Diferente do período investigado, as atuais proteções de 

bens ferroviários foram baseadas em critérios de seleção específicos. Segundo 

Martins (2011), os critérios estabelecidos abrangiam as estações com conjuntos 

completos, entroncamentos ferroviários, relevância histórica, integridade física, e 

algumas estações localizadas em estâncias turísticas. Os critérios foram mencionados 

também em pareceres técnicos do período, por exemplo, a recomendação de arquivar 

o Guichê da Estação de Muritinga do Sul, documento elaborado pela própria Ana 

Martins, em agosto de 2008. 

 

Por ora, nas análises desenvolvidas por esse órgão estão sendo 
contempladas as estações de entroncamento, as estações com 
oficinas, as estações com hortos florestais ou que sediaram pontos 
iniciais ou terminais de trajeto ferroviário. (GUICHE CONDEPHAAT 
00104, 1984, p. 11) 

 

Os anos de 1980 foi o segundo período com maior número de proteções, foram 

treze bens ferroviários tombados. Entre eles, nove bens tiveram seus processos 

concluídos até 1984, sendo, portanto, compatíveis com nosso recorte temporal. Dada 

a importância desses documentos para o argumento geral da dissertação, o 

andamento e análise geral desses processos estão descritos no tópico seguinte.
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Figura 7. Mapa. Bens Ferroviários abrangidos pelo Estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.3. Processos e Justificativas para Proteção (1969 – 1984) 

 

Conforme citado anteriormente, a ação do CONDEPHAAT não teve por base 

uma política de preservação, sendo, porém, definida pelas práticas desenvolvidas 

(RODRIGUES, 1994). No mesmo sentido, Prata (2009) afirma que a prática informa 

muito a teoria, uma vez que no cotidiano algumas respostas acabam se tornando 

recorrentes. As considerações dessas autoras nos permitem crer na existência de uma 

orientação não formal nas decisões de tombamento. Dessa forma, para 

compreendermos os argumentos aplicados à proteção da Estrada de Ferro Perus-

Pirapora, entendemos como necessária a investigação dos bens ferroviários tombados 

antes e simultaneamente a esse reconhecimento. Ressaltamos que não se trata de 

um resumo dos andamentos, mas sim uma análise sobre a interpretação de cada 

personagem acerca da importância do objeto.12  

 

Tabela 4. Andamento dos Processos (1969 - 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SÃO PAULO (2015). 

Estação Ferroviária de Bananal 

 

O primeiro bem ferroviário tombado pelo CONDEPHAAT foi a Estação 

Ferroviária de Bananal. Localizada no Vale do Paraíba, a cidade fica a 

aproximadamente 330 quilômetros de São Paulo.   

O edifício foi inaugurado em 1888, pela Estrada de Ferro Bananal (SÃO 

PAULO, 2015). Conforme consta na mesma página, após a encampação pela União, a 

estação esteve ligada à Estrada de Ferro Central do Brasil e, por algum tempo, à 

Estrada de Ferro Oestes de Minas. Em 1964, sob a administração da Central do 

Brasil, o ramal foi desativado. Quando da solicitação do tombamento, anos de 1960, o 

prédio abrigava uma Agência Postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

                                                           
12

 Nos Apêndices está disponível uma tabela síntese com o nome dos Técnicos, Conselheiros, bem como 
a data de publicação de seus pareceres.  

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Estação Ferroviária de Bananal

Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade

Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro

Estação da Luz

Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista

Estação Ferroviária de Campinas

Estação do Brás

Estação Barracão

Acervo da Estrada de Ferro Perus–Pirapora¹ ...

Estação Ferroviária de Guaratinguetá

1 - Bem tombado em 1987
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(Correios), sendo ainda uma propriedade da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) 

(PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). 

Em 1969, por solicitação interna do CONDEPHAAT, foi aberto o processo 

15.465/69, referente ao tombamento da Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

situada em Bananal. O pedido foi realizado por Vinício Stein Campos, Conselheiro 

representante do então Serviço de Museus Históricos, o SMH (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969). Os argumentos do solicitante destacam as 

características construtivas da edificação e sua excepcionalidade: "O mencionado 

prédio é todo em placas de aço desmontáveis, importadas da Bélgica em 1954, 

constituindo monumento único em seu gênero em todo país." (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969, p.03).  

O Conselheiro Aureliano Leite, representante do Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo (IHGSP), foi responsável pelas informações históricas sobre a cidade de 

Bananal. 13  Ainda que não houvesse uma política cultural definida (RODRIGUES, 

1994) (Vide 1.2.), o parecer indica a existência de uma recomendação relacionada à 

história da cidade e personalidades ilustres: "Determina a Presidente14 que se lembre 

aqui da história da cidade de BANANAL e de suas grandes figuras. Vamos obedecer-

lhe [...]" (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969, p. 10). O documento reúne 

informações sobre as personalidades e o desenvolvimento, sobretudo econômico, do 

município. A estação ferroviária é mencionada enquanto lembrança do antigo ramal, 

relacionada à cultura do café: 

 

A despeito dessa decadência [principais lavradores rumo ao Oeste 
Paulista], capitalistas do município fizeram funcionar por algum tempo 
um ramal férreo que se entroncava com a E.F.C. do Brasil na Estação 
da Saudade. A cidade conserva como lembrança desse fato a 
estação férrea, em sinco [sic] e aço, material vindo da Bélgica, por 

sinal já tombada pelo Patrimônio Nacional. (PROCESSO 
CONDEPHAAT 15465/69, 1969, p.11, grifo nosso).  

                                                           
13

 É válido recordar que nesse momento o órgão ainda não contava com um setor executivo 
(vide 1.2.). A ausência de uma estrutura administrativa e o momento de estruturação são 
visíveis também na representação de Vinício Stein Campos em resposta à solicitação de 
informações da Assessoria Jurídica: “I – O Conselho, de conformidade com a lei que o criou, 
não é órgão executivo, mas deliberativo, não competindo aos seus Conselheiros a execução 
de tarefas administrativas resultantes dos tombamentos por eles propostos ao Estado. O 
Conselheiro propõe o tombamento, requer as providências cabíveis, solicita o estudo do 
assunto, delibera em reunião sobre a viabilidade do caso, pede realização de diligências e 
juntada de documentos, — não estando porém em suas atribuições procurar documentos, 
cuidar de fotografias, pesquisar dados para instrução do processo. Tais encargos competem ao 
órgão administrativo do Conselho. Acontece porém que o Conselho não possui esses órgãos. 
Nesse caso, a obrigação da realização desse trabalho é da secção administrativa da própria 
Secretaria à qual pertence o Conselho, isto é, a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo.” 
(PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, p.09, grifo nosso). 
14

 Lucia Falkenberg, representante do Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá-Bertioga —
IHGGB (RODRIGUES 1994). 
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Destacamos que a estação não estava tombada pelo órgão nacional, 

informação esclarecida por Vinício Stein Campos, em 06 de março de 1974, após 

decisão de adiamento do tombamento. A atuação do CONDEPHAAT sobre bens de 

propriedade da União foi tema de discussão nesse processo e responsável pela 

recomendação de adiamento por parte da Assessoria Jurídica (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969).  

Retomado o andamento do processo, o técnico Carlos Lemos dá parecer 

favorável ao tombamento. Para Lemos (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969), 

trata-se de um bem de importância documental — documento da história da 

arquitetura — sendo um exemplo de construção totalmente pré-fabricada, segundo 

ele, técnica possivelmente iniciada pelo Palácio de Cristal, de Londres. Atribui ainda 

essa importância ao fato de ser um raro remanescente das primeiras vias férreas 

brasileiras. Seu parecer indica que a proteção da Estação de Bananal deveria ser 

acompanhada pelas estações de Santa Rita do Passa Quatro e Mairinque, "[...] mas 

esta memorável pelas qualidades artísticas e não tanto pela idade." (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969, p.27). Outro parecer favorável foi de Luis Saia, 

Conselheiro representante do órgão federal de patrimônio. Esse é sucinto, e  

compreende o edifício da estação como um exemplar da arquitetura do ferro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). A intenção de converter o edifício em 

uma unidade cultural também é destacada no texto.15 

Em 26 de Junho de 1974, o Egrégio Colegiado decidiu pelo tombamento da 

Estação de Bananal, o texto não destaca os motivos da decisão, aponta unicamente o 

conhecimento do parecer da Comissão Técnica de Estudos e Tombamentos (CTET) 

(PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). A Resolução determina: "Artigo 2° - 

Fica tombado como monumento histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo, o 

edifício sede da antiga Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, situada na 

cidade de Bananal, ramal de Barra Mansa." (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 

p. 31).  

Ainda que tenha atingido o objetivo de tombar o bem, o processo não 

demonstra um consenso sobre a representatividade ou mesmo o grupo de edificações 

ao qual o bem pertence. O pedido de tombamento feito por Vinício Stein destaca as 

                                                           
15

  A proposta de uso cultural da estação — naquele momento uma agência da Empresa de 
Correios e Telégrafos — não aparece diretamente no processo. Em uma reportagem de jornal 
(O Estado, 13/10/1970), anexa ao processo, indica a possibilidade de abrigar uma biblioteca 
municipal ou ainda museu: "Já se pensa, também, em solicitar à Rede Ferroviária Federal —
proprietária da estação — a doação de uma velha locomotiva a vapor e alguns metros de 
dormentes e trilhos, para transformá-la em museu turístico" (SÃO PAULO, 1969, p.14). 
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características construtivas, elemento mencionado também por Carlos Lemos, que 

aponta ser uma das mais antigas construções pré-moldadas. Para Luis Saia, trata-se 

de um exemplar da arquitetura do ferro. Por outro lado, a relevância histórica é 

destaque no estudo de Aureliano Leite; nessa interpretação, a estação aparece como 

uma lembrança do ramal, relacionada à cultura do café. O citado parecer de Lemos 

indica também que a estação de Bananal era um remanescente das primeiras 

ferrovias brasileiras (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969).  

Tampouco nos parecem claros os pressupostos teóricos, ou o grupo de 

edificações que serviram como referência para a escolha do bem. A escolha da 

Estação de Bananal ocorreu por sua relevância frente aos demais exemplares da 

arquitetura do ferro — aspecto destacado por Luis Saia — por sua excepcionalidade 

em relação aos demais remanescentes das primeiras instalações ferroviárias. Nosso 

entendimento é o de que a proteção da Estação Ferroviária de Bananal, isolada de 

seu contexto ferroviário, foi justificada principalmente por sua relevância para a história 

da arquitetura. Até a data da decisão de tombamento, 11 de setembro de 1974, não 

havia outros processos de bens ferroviários em andamento.  

 

Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade 

 

O Horto Florestal de Rio Claro foi criado pela Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro no início do século XX. Nessa época, foram criadas dezoito unidades, sendo 

a de Rio Claro única destinada à pesquisa. O Museu do Eucalipto, atualmente 

denominado Museu Edmundo Navarro de Andrade, foi criado em 1918 (SÃO PAULO, 

2015). A cidade de Rio Claro está localizada a aproximadamente 179 quilômetros de 

São Paulo. Na data de solicitação do tombamento, o bem era administrado pela 

Ferrovia Paulista (FEPASA), empresa ferroviária que mantinha atividades de extração 

no local, além da existência de um uso público com finalidade de lazer (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00428/74, 1974). 

O pedido de tombamento foi encaminhado ao CONDEPHAAT no ano de 1974, 

uma solicitação do Serviço de Museus Históricos (SMH). A documentação foi 

encaminhada diretamente ao Conselho por Vinício Stein Campos, Conselheiro 

representante do SMH, com solicitação para abertura imediata do processo. A 

alegação apresentada foi a de que a documentação era hábil para comprovar a 

necessidade e urgência do pedido (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974). O 

documento traz ainda um agradecimento do Conselheiro ao Museu Histórico e 
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Pedagógico Amador Bueno da Veiga, da cidade de Rio Claro, pela colaboração na 

fundamentação do pedido. 

A documentação por parte do solicitante é composta por um descritivo 

minucioso das salas do Museu Navarro de Andrade e recortes de jornal16. Não há 

menções diretas, contudo, notamos no texto a valorização da figura de Edmundo 

Navarro de Andrade, baseada em suas contribuições relativas ao estudo do Eucalipto, 

nesse caso para finalidade econômica.  

 

Neste Museu, Edmundo Navarro de Andrade reuniu, durante toda a 
sua vida de 39 anos de trabalhos, todos os resultados de suas 
numerosas experimentações e prolongados estudos dedicados à 
introdução e à aclimatação do Eucalipto, tornando essa cultura de 
positiva finalidade econômica, tanto em São Paulo como no Brasil e 
na América Latina. (SÃO PAULO, 1974a, p. 4) 
 

Em 08 de maio de 1974, o Conselho decidiu pela abertura do processo 

00428/74. Dias após a data da abertura, em documento da Comissão Técnica de 

Estudos e Tombamentos (CTET), Carlos Lemos alega, enquanto arquiteto 17 , não 

possuir condições de elaborar um parecer conclusivo sobre o bem, sugerindo que a 

questão fosse tratada por técnicos de Botânica e Turismo (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00428/74, 1974). Ainda assim, foi dele o parecer técnico, 

encaminhado ao Conselho em junho de 1976. Lemos, naquele momento diretor da 

Seção Técnica de Conservação e Restauro (STCR), não apresenta parecer contrário, 

contudo, aponta a falta de um levantamento sistemático sobre o tema: 

 

No que diz respeito à preservação de bens culturais alusivos à nossa 
flora ou à nossa arquitetura paisagística praticamente nada de útil 
fizemos quanto a uma sistemática classificatória donde pudesse 
emanar um critério qualquer de seleção e preservação. Nunca se 
pensou em uma listagem a respeito (SÃO PAULO, 1974a, p. 54). 

 
Tais colocações nos auxiliam a identificar que uma interpretação que relaciona 

o bem à "nossa flora ou à nossa arquitetura paisagística" (PROCESSO 

                                                           
16

 Os recortes indicam uma situação de abandono do Horto e auxiliam na compreensão do 
contexto do pedido. Entre os fatos, uma aparente disputa entre a Prefeitura e a Ferrovia 
Paulista S.A. (FEPASA) sobre as responsabilidades em prover serviços de infraestrutura no 
local (CIDADE DE RIO CLARO 31/01/1974) (SÃO PAULO, 1974, p.28), além de manifestações 
contrárias a possibilidade de loteamento no local, indicada pelo título "Salvar do Loteamento o 
horto de Rio Claro" (O ESTADO DE SÃO PAULO, 22/03/1977) (PROCESSO CONDEPHAAT 
00428/7, 1974, p.27). 
17

 "Nossa condição de arquiteto, embora nos leve, algumas vezes, a preocupações de 
interesse paisagístico, onde a natureza das plantas e importância da árvore são de importância 
maior, não nos permite elaborar parecer conclusivo a respeito do valor contido no referido 
Horto e respectivo museu" (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/7, 1974, p. 31). 
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CONDEPHAAT 00428/74, 1974, p.54) configura uma leitura ainda distante de relações 

com os bens ferroviários em estudo. 

Ainda sobre a interpretação, Lemos considera que o bem invoca a importância 

de seu diretor emérito, o agrônomo Navarro de Andrade, introdutor do eucalipto 

australiano em escala industrial; contudo, questiona a relevância do Horto de Rio 

Claro: "Se isso for suficiente para um tombamento,  temos que lembrar, então, que o 

Horto de Jundiaí, da mesma FEPASA, é mais antigo e também fundado por Navarro 

de Andrade com exemplares de maior significação." (PROCESSO CONDEPHAAT 

00428/74, 1974, p. 55 - 56). Para o técnico, o uso da área para lazer, o que sugere 

não ocorrer em Jundiaí, é o motivo pelo qual esta sendo justificado o tombamento, e 

afirma: "A verdade é essa: o Horto de Rio Claro tem sido defendido por ser um local 

extremamente aprazível em volta de seu museu, aliás, de certo interesse documental" 

(SÃO PAULO, 1974a, p. 56). Por fim, sugere que seja realizado um estudo em 

profundidade sobre o tema. 

De opinião distinta, Aziz Ab'Sáber, Conselheiro representante do Departamento 

de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), em dezembro de 1976, 

recomenda o tombamento integral do bem (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 

1974). Para ele, o bem está vinculado à história da silvicultura nacional, além disso, 

um horto planejado com rigor técnico e científico, dotado ainda de valor científico. 

 

Trata-se de um dos mais importantes e históricos hortos vinculados à 
história da silvicultura nacional, existentes no Brasil. É, além disso, 
um horto planejado com todo o rigor técnico-científico desejável, 
implantado no momento certo e com objetivos elevados, pela então 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro. No dizer de Helmutt 
Troppmair [Universidade Estadual Paulista (UNESP). Faculdade de 

Ciências e Letras (FCL) de Rio Claro] — com a responsabilidade de 

sua condição de especialista — é o maior e único "arquivo" vivo 
sobre eucalipto do mundo sendo, portanto, de incalculável valor 
científico, resultante de pesquisas desenvolvidas ininterruptamente 
durante 70 anos [...] sou de parecer favorável que se processo o 
tombamento global do Horto Florestal e do Museu Edmundo Navarro 

de Andrade, por se tratar de bens culturais fundamentais — história 

técnica, científica e cultural, do Estado de São Paulo (PROCESSO 
CONDEPHAAT 00428/74, 1974, p.88). 

 

Em fevereiro de 1977, "Nos termos do voto do Conselheiro Relator" 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974, p.90), o Conselho decidiu pelo 

tombamento do bem. Conforme a Resolução de Tombamento: "Ficam tombados como 

bens culturais fundamentais da história da técnica, científica, e cultural do Estado de 

São Paulo o Horto Florestal e o Museu Edmundo Navarro de Andrade, no município 

de Rio Claro." (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974, p. 144). 
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A decisão de tombamento consolida a interpretação feita por Aziz Ab'Sáber e 

parece ignorar os questionamentos propostos no parecer técnico. Em ambos os 

casos, o Horto aparece relacionado à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com 

menção à sua criação a partir de um processo de reflorestamento. Contudo, ambos 

estão distantes de uma interpretação que o toma enquanto parte de um processo 

produtivo ou ainda dotado de uma leitura que pudesse relacioná-lo aos processos de 

bens ferroviários em estudo naquele momento.  

Na data da decisão de tombamento, 09 de dezembro de 1977, estavam 

também em andamento os seguintes processos relativos a bens ferroviários: Estação 

Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro; Estação da Luz; e Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista.  

 

Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro 

 

A Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro fica situada na cidade de 

mesmo nome, localizada a aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) quilômetros 

de São Paulo. A estação foi construída pela Companhia Paulista de Estradas de 

Ferros (CP), em 1899, e atendeu ao Ramal Férreo de Santa Rita, desativado em 1960 

(SÃO PAULO, 2015). Quando da solicitação de tombamento, o prédio abrigava o 

Museu Histórico e Pedagógico "Zequinha de Abreu" e era de propriedade da Prefeitura 

Municipal (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). 

O processo de tombamento 00467/74 foi aberto em setembro de 1974. Tal 

como o pedido para a Estação de Bananal, esse foi um pedido interno, também 

assinado por Vinício Stein Campos (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). O 

Conselheiro alega que a conveniência do tombamento da Estação de Santa Rita do 

Passa Quatro já foi ressaltada em processo em tramitação no Conselho pela 

Comissão Técnica de Estudos e Tombamento (CTET)18 e justifica: "[...] construção que 

pelas suas características e a iminência de sua demolição, diante da supressão do 

ramal ferroviário a que vinha servindo, deve ser preservada." (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Seu valor enquanto exemplar arquitetônico é 

destaque nessa interpretação. 

Carlos Lemos, Diretor da Seção Técnica de Conservação e Restauro (STCR), 

foi responsável pelo parecer técnico, documento encaminhado em agosto de 1976 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Com a mesma lógica de seu parecer 

                                                           
18

 Uma referência ao já mencionado parecer técnico elaborado para Bananal (PROCESSO 
CONDEPHAAT 15465/69, 1969) que indica que sejam acrescentas na proteção as estações de 
Santa Rita do Passa Quatro e Mairinque. 
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para o Horto Florestal e Museu de Rio Claro (SÃO PAULO, 1974a), anterior a este19, 

aponta a necessidade de um plano de tombamentos e sugere que o processo aguarde 

até a definição das normas. Suas considerações trazem também informações sobre 

sua interpretação da relevância dos bens ferroviários: 

 

Se uma das normas for o tombamento de bens culturais alusivos aos 

vários ciclos econômicos — em relação ao café, por exemplo, 
deveremos tombar tudo aquilo que a ele tenha ligação e aí estaria 
justificada a inclusão das estradas de ferro que levavam ouro verde a 

Santos (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). 
 

Especificamente sobre as estações e sua representatividade: 

 
E desde já se percebe que uma estação sozinha, já sem os seus 
trilhos e comboios, não exprime nada a não ser que possua 
condições excepcionais de interesse arquitetônico, como é o caso, 
por exemplo, da estação de Mayrinque [sic], projeto de Dubugras. 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). 

 

Por outro lado, Benedito Lima de Toledo, Conselheiro representante do 

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Universidade de São 

Paulo (USP), posiciona-se favorável à proteção (PROCESSO CONDEPHAAT 

00467/74, 1974). Sem especificar a relação, aponta ser um edifício de inegável 

importância para história de São Paulo. O contexto do parecer nos indica que a 

interpretação esteja relacionada à relevância do exemplar para a história da 

arquitetura: "Como fica evidenciado pela documentação organizada pelo arquiteto 

Carla Milano Benclovicz, trata-se de um edifício de boa qualidade arquitetônica bem 

representativo dos edifícios de seu gênero." (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 

1974, p.50, grifo nosso).  

Em abril de 1979, o Conselho decidiu aguardar o decreto de aperfeiçoamento 

funcional do CONDEPHAAT (SÃO PAULO, 1974b). Não tendo sido efetivadas as 

reformas previstas, em dezembro do mesmo ano, a STCR sugere que o processo seja 

retomado.20 Finalmente, em março de 1980, decidiram pelo tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974). A Resolução de Tombamento, publicada em maio de 

1981, define: "Artigo 1° - Fica tombado como monumento histórico e arquitetônico do 

Estado de São Paulo a Estação Ferroviária de Santa Rita do Passa Quatro. Fica 

                                                           
19

  Documento encaminhado ao Conselho em 16 de junho de 1976 (PROCESSO 
CONDEPHAAT 00467/74, 1974). 
20

 "Como desde abril do corrente não se efetivaram as reformas aludidas pelo então presidente 

do Conselho [Nestor Goulart Reis Filho], somos de parecer que o presente retome ao E. 
Colegiado para apreciar o voto do Conselheiro Benedito de Toledo, em fls. 22." (SÃO PAULO, 
1974b, p.22 - trecho manuscrito). 
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também incluído no tombamento o antigo pateo [sic] de manobras da Estação". 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p.80). 

A inclusão do pátio de manobras pode estar relacionada ao posicionamento 

presente no parecer técnico quando aponta que a estação sem seus trilhos nada 

informa, exceto em casos de relevância arquitetônica (PROCESSO CONDEPHAAT 

00467/74, 1974). De todas as formas, representa sim a inclusão de um novo espaço 

na composição do bem. Também diferente dos anteriores, nos quais não fica clara a 

referência, a aplicação da palavra “gênero” parece fazer menção ao conjunto de 

estações. Em um relatório de visita, posterior à decisão do Conselho, datada de 16 de 

abril de 1980, Maria Regina Mattos , arquiteta, afirma: 

 

[...] segue o mesmo esquema das estações que surgiram com a 
cultura cafeeira no interior paulista. Feita com materiais importados 
como, telhamento, alvenaria, mãos-francesas, portas e janelas em 
pinho de "Riga", a estação pode ser considerada como um edificação 
de boa qualidade arquitetônica, sendo bastante representativa de seu 

gênero. (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p. 41) 

 

Tais considerações, somadas aos pareceres anteriores, nos indicam a 

manutenção da superioridade dos aspectos arquitetônicos na avaliação dos bens. Os 

aspectos históricos, como a relação com a cultura do café, aparecem em segundo 

plano nas justificativas. Diferente da primeira estação protegida, Bananal, em cujo 

parecer, por exemplo, Carlos Lemos, aponta que pouco há de interessante ou original 

das primeiras instalações ferroviárias (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974), 

aqui, o parecer do mesmo técnico aponta a necessidade de um levantamento 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Para nós, essas mudanças podem ser 

indicativas de que o universo de bens relacionados à ferrovia e passíveis de 

tombamento estava sendo ampliado com a própria prática, uma vez que, conforme 

Rodrigues (1994), na ausência de uma política, a prática foi fundamental. 

No momento de conclusão do processo em questão, estavam em andamento 

os seguintes processos: Estação da Luz; Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista; 

Estação Ferroviária de Campinas; Estação Ferroviária do Brás; Acervo da Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora; e Estação Barracão.  

Estação da Luz 

 

A Estação da Luz está localizada na região central de São Paulo. A primeira 

estação foi aberta em 1867 pela The São Paulo Railway, sendo o prédio atual de 

construção posterior, inaugurado em 1901 (SÃO PAULO, 2015). Na data de 

solicitação do tombamento, o prédio estava ativo, uma propriedade da Rede 
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Ferroviária Federal (RFFSA) (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976). Por 

informação, atualmente, o edifício é também reconhecido em nível federal e municipal.  

O processo de tombamento estadual foi aberto por uma solicitação do próprio 

CONDEPHAAT (SÃO PAULO, 1976). Sua origem está relacionada ao processo 

20077/76 (PROCESSO CONDEPHAAT 20077/76, 1976), referente a diversos bens 

localizados na cidade de São Paulo. Em 26 de julho de 1976, o Conselho decidiu pela 

abertura dos seguintes processos: Quartel do Batalhão de Guardas; Igreja dos Aflitos; 

Largo do Coração de Jesus; Vila Economizadora; e, Conjunto das Estações da Luz e 

Sorocabana (PROCESSO CONDEPHAAT 20077/76, 1976). Sobre as estações 

destaca “[...] principalmente as antigas desta última, uma delas ocupadas pelo DOPS” 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20077/76, 1976, p. 03), em menção à atual Estação 

Pinacoteca.21  Nos processos mencionados, é possível identificar a relação com o 

Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e a Coordenadoria Geral de 

Planejamento (COGEP), ambos da Prefeitura de São Paulo. O estudo realizado pela 

COGEP e as discussões sobre patrimônio ambiental urbano são parte do contexto 

desses processos (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976; PROCESSO 

CONDEPHAAT 20077/76, 1976).  

O documento principal não expõem as justificativas para tombamento da 

Estação da Luz, contudo, nos anexos apresentados pelo DPH e COGEP, 

identificamos as considerações sobre a relevância do bem. Os argumentos principais 

aparecem no documento da COGEP, denominado Análise das Funções da Área, em 

que no tópico sobre a evolução urbana, posiciona o edifício como centro de uma 

“epidemia de urbanização” (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976, p. 59).  

 

A Estação da Luz tornou-se então centro de uma “epidemia de 
urbanização” de que nos fala Pierre Moimbeig, para o que ocorreu, 
em larga medida, a criação da primeira linha de bondes da cidade 
ligando o Largo da Sé à estação, obra de Glette e Nothman, autores, 
igualmente, do primeiro loteamento de que se tem noticia em São 
Paulo, os Campos Eliseos (1872), bairro que recebeu as melhores 
construções da época. Proprietários de antigas chácaras, animados 
com o sucesso desses pioneiros, passaram a então lotear suas 
terras, fato que deu origem a diversos bairros. Os bairros operários 
foram localizar-se nas proximidades do Tamanduateí, próximo às 
estações ferroviárias e ao longo das linhas da São Paulo – Railway 
(inaugurada em 16 de fevereiro de 1867), da Central (que ligou São 
Paulo a Mogi das Cruzes em 1875) e da Sorocabana (inaugurada a 
10 de julho de 1875). O Brás, a Luz e o Bom Retiro se desenvolvem a 
partir dessa época (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, p. 59 - 
61). 

                                                           
21

 As estações da Estrada de Ferro Sorocabana tiveram seus processos abertos apenas nos 

anos de 1990: Estação Júlio Prestes (36990/97); e, Prédio do Antigo DOPS (38685/99). Ambas 
foram tombadas, a primeira em 1999 e a segunda em 2000. 
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Ainda em 1976, o técnico Carlos Lemos deu parecer favorável à proteção. Em 

seus argumentos destacou três motivos principais: a importância do bem como 

testemunho do ciclo do café e do período de expansão da industrialização, entre o 

final do século XIX e início do século XX; o papel da estação na leitura da cidade; as 

técnicas empregadas e os méritos arquitetônicos do edifício (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20097/76, 1976).  

Em meio às justificativas, Lemos destaca a pertinência de estudar a estação 

em conjunto com outros bens vinculados ao café, observando todo um contexto 

destinado ao transporte, estocagem, comercialização e exportação: 

 

Inicialmente, temos a considerar aquela estação como documento 
alusivo tanto ao ciclo do café como ao industrial nascente no final do 
século e caracterizado na época da Primeira Grande Guerra. Essa 
estação, como as outras da mesma estrada, suas contemporâneas 
(Ribeirão Pires, exemplo) e as demais de diferentes ferrovias 
(Mayrinque, outro exemplo) neste primeiro enfoque, são elementos a 
serem estudados – em relação a outros bens ligados ao café, 
participando assim, de todo um complexo destinado ao transporte, 
estocagem, comercialização (o prédio da Bolsa do Café, em Santos, 
aqui estaria incluído) e exportação daquela nossa imensa fonte 
produtora de riquezas e reformuladora de nossa sociedade e da 
nossa civilização material. (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 
1976, p. 85). 

 

Não é a primeira vez que o técnico defende uma análise que supere o prédio 

da estação, esse entendimento aparece inicialmente na Estação Santa Rita do Passa 

Quatro (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974) e foi retomado posteriormente, 

por exemplo, na Estação Brás (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978). Nesse 

parecer, a Arquitetura segue em posto de destaque, ocupando as considerações 

finais. Além dos méritos, os argumentos demonstram posicionamento contrário às 

intervenções realizadas pela RFFSA. 

 

 E, depois, há o aspecto técnico a ser encarado a par dos méritos 
arquitetônicos. Todos os seus critérios construtivos ali estão 
documentados toda a tecnologia do final do século XIX. Sua bela 
estrutura em arcos de perfis compostos de ferro, a solução em 
trincheira, o material de cobertura, as passarelas sobre as linhas, 
tudo isso, mostra a inteligência da época. E é justamente este 
aspecto que está sendo antigo/atingido pela recente intervenção dita 
“reparadora” da cobertura. Pessoalmente, julgamos inadmissível a 
troca do sistema antigo pela solução de telhas onduladas de plástico 
(PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976, p.86).  
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O parecer de Murillo Marx, Conselheiro Relator e representante do Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB), concorda com as considerações do técnico e também se 

mostra favorável ao tombamento (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976). Marx 

aponta a importância histórica, técnica e arquitetônica da estação; para ele, o edifício  

em aço foi o novo Porto Geral de Piratininga, demonstrando a relevância enquanto um 

documento do novo destino da cidade de São Paulo. Não houve outras considerações 

sobre as obras. 

Após manifestação contrária por parte da RFFSA e discussões sobre os 

méritos da proteção, o processo foi concluído com parecer favorável ao tombamento 

em 1982 (SÃO PAULO, 1976). A Resolução de Tombamento não apresenta as 

justificativas, contudo, determina: "Artigo 1º - Fica tombado como monumento de 

interesse histórico e arquitetônico o imóvel que abriga a Estação da Luz, nesta 

Capital" (SÃO PAULO, 1976).  

Na data de conclusão, estavam em andamento os seguintes processos: Acervo 

da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; Estação Barracão; e, Estação Ferroviária de 

Guaratinguetá. É importante destacar que os processos de Barracão, além dos já 

finalizados, Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista; Estação Ferroviária de 

Campinas e Estação do Brás, foram concluídos em período muito próximo ao 

tombamento da Luz. Todos esses processos foram concluídos entre abril e maio de 

1982. Ainda no mesmo ano, em dezembro, foi concluído também o processo da 

Estação de Guaratinguetá.  

Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista 

 

Localizada na cidade de Cachoeira Paulista, a aproximadamente 200  

quilômetros de São Paulo, a estação foi inaugurada em 1877 e atendeu à Estrada de 

Ferro Central do Brasil (EFCB) (SÃO PAULO, 2015). Na data de solicitação, final dos 

anos de 1970, o edifício mantinha seu uso original e pertencia à Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA) (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977).  

O pedido de tombamento foi feito pela Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Paulista, em julho de 1977, documento assinado pelo então prefeito, Jayr de Castro 

Mendes (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). A justificativa do solicitante é 

formada por diferentes argumentos elencados na seguinte ordem: arquitetônicos 

(tamanho e características da edificação); 22 históricos (personagens do Império e 

                                                           
22

 "A referida estação, que foi inaugurada em 7 de julho de 1877, desde então recebeu o 
cognome fortaleza, tal a espessura de suas paredes e madeiramento de ferro e 'pinho de riga'." 
(PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p. 02). 
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República); 23 ocupação do Estado (estação como ponto de convergência e irradiação 

da formação de uma grande zona); 24  e, desenvolvimento regional e café (a 

importância da estrada de ferro e a estação para o desenvolvimento da cidade). 25 

Aponta ainda a estação como um local festivo para a população, além de associar o 

avanço das rodovias à decadência da estação e risco à sua integridade física 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977).26  

Entre os processos para o tombamento de estações ferroviárias, abertos até a 

data, a Estação de Cachoeira Paulista foi o primeiro pedido externo ao 

CONDEPHAAT. Diferente também das anteriores, os argumentos do solicitante 

parecem menos focados na excepcionalidade da arquitetura e destacam aspectos 

como a relevância para ocupação do Estado e a estação como um espaço de 

convivência — festiva — para a população. Merece atenção também a afirmação do 

solicitante quanto à existência de uma situação de decadência da ferrovia e sua 

relação com riscos ao edifício. Esse assunto será retomado no capítulo seguinte.  

Em agosto de 1977, o técnico Carlos Lemos deu parecer favorável à abertura 

do processo, registrado com o número 23316/77. O documento não expõe os 

argumentos da decisão (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). É válido 

acrescentar que esse processo não contém outro parecer técnico, além da abertura.  

O parecer do Conselho foi elaborado por Antonio Luiz Dias de Andrade, 

representante do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e 

encaminhado em setembro de 1981 (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). 

Andrade inicia suas considerações mencionando a existência de um processo em 

andamento para proteção do bem em nível federal e em seguida apresenta seus 

argumentos. 27  Distribuídos em sete tópicos, apresentam considerações sobre 

diferentes aspectos, tais como arquitetura: 

                                                           
23 "Seus grandes torreões abrigaram altas personalidades do Império e da República, para 
solenizar os motivos cívicos e sociais." (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p. 02). 
24

 "Essa mesma estação foi ponto de convergência e de irradiação de uma grande zona, dada 
sua colocação geográfica de Cachoeira Paulista que se situa entre as cordilheiras do mar e da 
Bocaina, tendo ao centro a grade calha do Rio Paraíba" (PROCESSO CONDEPHAAT 
20316/77, 1977, p. 02). 
25

 "Gostaríamos de dizer que esse mesmo imóvel abrigou os milhões de sacas de café deste e 
de muitos municípios vizinhos. Foi ainda um ponto festivo de toda a população da cidade, 
quando acorria a sua plataforma, para, assistir o movimento de passageiros." (SÃO PAULO, 
1977, p.02).  
26

 "Agora, com o avanço das Estradas de Rodagem e o Império do automóvel, já desde algum 
tempo, a venerada estação entrou em decadência. Não queremos censurar ninguém, mas dá a 
impressão de que se não for tomado uma providência, vê-la-emos em ruínas". (PROCESSO 
CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.02). 
27

 Mencionados pelo Conselheiro e integrados ao processo, os pareceres de Dora Monteiro e 
Silva Alcantara e da Dr. Lygia Martins da Costa indicam que apesar da relevância do bem, não 
se justifica um reconhecimento federal, dessa forma entendem como melhor solução um 
tombamento pelo CONDEPHAAT (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). 
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2 - Construída no final do século passado, projeto e construção do 
engenheiro Newton Benaton, o edifício obedece ao ecletismo imposto 
às soluções de arquitetura, característico e via de regra, adotado nas 
obras e empreendimentos da época. (PROCESSO CONDEPHAAT 
20316/77, 1977, p.22) 

 

A dimensão do edifício enquanto testemunho do movimento: 

 
5 - A construção de uma nova estação, em substituição à antiga 
situada à margem esquerda, veio atender a demanda e solicitação do 
emergente entreposto comercial e de armazenamento, sendo o 
prédio projetado no porte e dimensões exigidos pelo movimento, 
características e funções daquele núcleo urbano valeparaibano. 
(PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.23) 
 
 

A relação entre ferrovia e a vida na cidade: 

 
6 - A dinâmica conseqüente em função de pólo comercial e centro 
ferroviário, favoreceu a passagem pela cidade de contingentes de 
população, artistas e artífices que contribuíram sobremaneira para o 
peculiar ambiente urbano de cachoeira. (PROCESSO CONDEPHAAT 
20316/77, 1977, p.23) 
 
 

Ainda nos argumentos, destacamos que a interpretação de Andrade sobre o 

bem está além do prédio de passageiros. 

 
 
“3 - As grandes proposições da construção, os espaços destinados 
ao tráfego e manobras dos trens, são ainda aspectos a serem 
destacados no conjunto arquitetônico representado pelas instalações 
ferroviárias, em Cachoeira.” (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 
1977, p.22) 
 

Diferente das demonstrações presentes nos pareceres anteriores, Antonio 

Andrade compreende que o conjunto arquitetônico é formado por instalações 

ferroviárias. Por outro lado, destacar espaços de tráfego e manobra não é uma 

novidade, uma vez que a Resolução de Tombamento da Estação de Santa Rita do 

Passa Quatro (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974) prevê a proteção do 

antigo pátio de manobras da estação. 

O Conselheiro conclui afirmando que as instalações ferroviárias não possuem 

qualidades excepcionais, sendo, por outro lado, um significativo testemunho do 

processo de ocupação e desenvolvimento regional, relevante na formação social, 

econômica e cultural do Estado de São Paulo. Em outubro de 1981, o Conselho 

aprovou o tombamento nos termos do parecer do Conselheiro (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1977).  
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Tal como nos argumentos do solicitante, a justificativa de proteção apresentada 

pelo Conselheiro está além da relevância do edifício para a história da arquitetura. 

Essa noção ampla é mantida na Resolução de Tombamento, documento que 

consolida a interpretação do bem enquanto um testemunho da ocupação e 

desenvolvimento: "Fica tombado como edifício ferroviário de valor ambiental e 

histórico, testemunho da ocupação e desenvolvimento da região paulista do Vale do 

Paraíba - a ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO da cidade de Cachoeira Paulista." 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.32, grifo nosso). Essa resolução é 

diferente das anteriores em dois aspectos, primeiro por expor a justificativa de 

proteção; segundo, quanto ao conteúdo e interpretação, é a primeira vez que uma 

estação  tem sua função em destaque: edifício ferroviário. Também o argumento para 

proteção parece guardar particularidades em relação aos anteriores, não se trata de 

um exemplar de arquitetura excepcional, mas sim um bem de valor ambiental e 

histórico.28   

O tombamento da Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista é parte dos 

processos concluídos em 1982, mencionados anteriormente. Em 18 abril de 1982, 

data da Resolução de Tombamento, estavam em andamento os seguintes processos 

de bens ferroviários: Estação do Brás;  Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; e, 

Estação Barracão. 

 

Estação Ferroviária de Campinas 

 

Localizada a aproximadamente 95 quilômetros de São Paulo, a Estação 

Ferroviária de Campinas foi aberta pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

(CP), em 1884 (SÃO PAULO, 2015). Na data da abertura do processo, estava ativa e 

era de propriedade da FEPASA (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). 

O pedido de tombamento foi realizado em outubro de 1978 por Eunice Pereira 

de Carvalho e Outros, através de um abaixo-assinado. Trata-se, de fato, de uma 

comissão para tombamento formada pelas seguintes instituições: Centro de Ciências, 

Letras e Artes; Academia Campineira de Letras e Artes; Câmara Municipal de 

Campinas; Museu Arquidiocesano de Campinas; Departamento de Antropologia da 

Universidade de Campinas (UNICAMP); Departamento de História da Universidade de 

Campinas (UNICAMP); Instituto Brasileiro de Arquitetos (Núcleo Campinas); 

                                                           
28

 Entendimento presente no parecer de Antonio Luiz Dias de Andrade e também no parecer 
externo, elaborado por Dora Alcantara do IPHAN: “O prédio, como exemplar arquitetônico, não 
nos parece oferecer valor excepcional. Mas é, ainda assim, um interessante exemplar de gosto 
eclético já em voga nos finais do séc. XIX." (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, 
p.14, grifo nosso). 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 46 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC 

Campinas); e, Comissão Organizadora do Pedido de Tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978).  

A justificativa para o pedido é composta por um documento principal e outros 

dois individuais, com autoria da Academia Campineira de Letras e Artes e da Câmara 

Municipal de Campinas. Ainda que complementares, os argumentos e valores variam 

em cada um desses documentos. O texto principal traz como argumento o bem 

enquanto testemunha e colaborador de grandezas na história estadual, além de 

mencionar também a empresa ferroviária: 

 

Este edifício tem sido colaborador e testemunha das maiores 
grandezas registradas na história de São Paulo, material, social e 
intelectualmente, tornando-se um marco do trabalho, da atuação, da 
história do Estado e da cidade de Campinas. É uma valiosa memória 
que, pedimos, seja preservada para a posteridade, com o seu 
tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Não 
fossem esses motivos mais que suficientes, poderíamos lembrar, 
ainda, o fato de que a Cia. Paulista de Estradas de Ferro foi, no 
Brasil, a primeira em seu gênero constituída exclusivamente pelo 
capital Nacional. (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978) 

 

Nos documentos complementares, a interpretação do progresso — ou o 

discurso em torno dele — enquanto risco à integridade física do bem é um elemento 

comum entre eles. A Academia Campineira de Letras e Artes manifesta ser esse o 

propósito do tombamento da estação “[...] a fim de que se a livre da implacável 

picareta do progresso.” (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p. 18). 29 Na 

mesma lógica, a Câmara Municipal conclui seu texto apelando ao CONDEPHAAT pela 

proteção do edifício “[...] a fim de que ele não sofra — como tantos outros edifícios 

históricos — verdadeiros atentados em nome de um pretenso progresso.” 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p.20).30 

Especificamente sobre os argumentos para proteção, o texto da Câmara 

Municipal faz menção a um artigo de jornal (City News) publicado pelo historiador 

Jolumá Brito, com destaque aos aspectos arquitetônicos, que, em sua opinião, eram 

inconfundíveis. (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). Apoiados nesse texto, 

justificam o caráter histórico e arquitetônico: 

 

Como diz o brilhante historiador JOLUMÁ BRITO, o edifício da 

FEPASA — deve ser preservado carinhosamente, pelo que 

representa sobre o ponto de vista histórico e pelo estilo. Lembra o 
citado historiador, que a antiga Companhia Paulista, que foi, no seu 

                                                           
29

 Documento assinado por seu então presidente João Baptista de Sá.  
30

 Documento assinado por José Nassif Mokarzel. 
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tempo, considerada uma ferrovia modelar, nasceu em Campinas, em 
uma reunião realizada em 1867 no edifício da Câmara Municipal [...] 
(PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). 

 

O parecer para abertura do processo foi elaborado por Murillo Marx, 

Conselheiro representante do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978). Seus argumentos são apresentados, visando 

resumir as justificativas apresentadas pelo solicitante: 

 

[...] solicitam abertura do processo de tombamento da Estação da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em Campinas, e 
apresentam considerável documentação a respeito, ao lado de muito 
ponderáveis argumentos, que resumiria como segue: a) interesse 
histórico indiscutível por testemunhar aquele parque ferroviário 
empreendimento capitalista pioneiro na implantação das estradas de 
ferro que subvertem a ocupação tradicional do território paulista; b) 
interesse arquitetônico atestável pelo porte e pelo esmero dum 
ecletismo precoce em nossas terras pelo seu romantismo já na 
volumetria pitoresca, já nos materiais e técnicas empregadas; c) 
interesse paisagístico notório para todo campineiro e forasteiro, dada 
a presença do conjunto como referencial marcante na cidade, que 
tanto tendo perdido seu passado, avança célebre para um futuro 
metropolitano. (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p. 27). 

 

Ainda que não sejam conflitantes, há um breve distanciamento entre as 

primeiras justificativas e os argumentos do parecer. Não havia até aquele momento 

uma menção direta ao valor do exemplar relacionado ao estilo arquitetônico eclético, 

sendo uma consideração acrescentada pelo Conselheiro.  

O processo foi efetivamente aberto em Outubro de 1978 e registrado com o 

número 20682/1978 (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). Em junho de 

1979, Carlos Lemos, Diretor Técnico da Seção Técnica de Conservação e Restauro 

(STCR), emitiu parecer favorável ao tombamento. Para Lemos, o bem é uma 

construção eclética que simboliza a arquitetura do café do século XX (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978). Por outro lado, conforme já mencionado no processo 

de Santa Rita do Passa Quatro, reforça a necessidade de critérios de tombamento: 

 

[...] ainda repetimos, achamos justo um critério de tombamento que 
venha arrolar também outras estações e outras obras ferroviárias, 
tanto armazéns como pontes ou viadutos, que, em conjunto, 
representem todo o esforço de escoamento do café até o porto de 
Santos. (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p.50).  

 

Com o mesmo propósito, faz críticas ao tombamento da Estação da Luz, em 

São Paulo, “[...] embora justo, não passa de uma medida parcial” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p.50). Para Lemos, os méritos arquitetônicos podem 
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ter justificado o tombamento isolado, em seu entendimento, argumento válido também 

para a estação de Campinas (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978).  

Também favorável, o Conselheiro Ulpiano Bezerra de Menezes, representante 

da Comissão de Artes Plásticas da Secretaria de Estado da Cultura, em documento de 

março de 1980, indica estar de acordo com as considerações anteriores, exceto por 

uma ressalva no que diz respeito aos critérios de tombamento. Para ele, os critérios 

são indispensáveis para dar equilíbrio, amplidão e coerência, contudo, não são um 

pré-requisito para o edifício em questão (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 

1978). Nos termos do Conselheiro Relator, Ulpiano Menezes, o Conselho foi favorável 

ao tombamento. 

Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), em 30 de abril de 1982, a 

Resolução de Tombamento31 destaca o interesse histórico-arquitetônico e consolida a 

relação do bem com o escoamento da produção cafeeira: 

 

Artigo 1° - Fica tombado como monumento de interesse histórico-
arquitetônico, vinculado à criação das estradas de ferro como fator de 
escoamento da produção cafeeira, em nosso Estado, no final do 
século passado, o EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO DA ANTIGA 
COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO, EM 
CAMPINAS, importante marco no Patrimônio ambiental urbano, sito à 
Praça Marechal Floriano Peixoto, sem n°, naquela cidade. (SÃO 
PAULO, 1978 a, p.108).  

 

Novamente, como visto também no processo da Estação de Cachoeira Paulista 

(SÃO PAULO, 1977), estudo praticamente simultâneo a esse da Estação de 

Campinas, o argumento supera o valor estético e apresenta relações, nesse caso, 

com o escoamento da cultura cafeeira e importância no ambiente urbano. 

Na data da decisão de tombamento, estavam em andamento os processos: 

Estação Luz; Estação Cachoeira Paulista, Estação Brás; Estação Barracão e Estação 

Guaratinguetá. Todos os processos mencionados foram concluídos no ano de 1982.  

Estação do Brás 

 

Localizada próxima à região central de São Paulo, a Estação do Brás foi 

inaugurada pela São Paulo Railway, em 1867, e posteriormente substituída por uma 

nova edificação em 1897 (SÃO PAULO, 2015). No momento da solicitação, a estação 

estava ativa, parte da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20699/78, 1978). 

                                                           
31

 Data da Resolução: 15 de abril de 1982. 
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O pedido de tombamento foi realizado pelo Departamento de Patrimônio 

Histórico da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 1978, assinado por seu diretor 

Murillo Marx (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978). Ainda conforme consta 

no documento, essa solicitação era parte de um esforço de levantamento para 

elaboração de um inventário geral dos bens culturais paulistanos. Além da estação 

Brás, o pedido inclui a casa do antigo Sítio do Capão na Água Rasa e o Engenho do 

Sítio Piraquara, em Ermelino Matarazzo (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 

1978). Para o solicitante, as edificações são testemunhos significativos da 

transformação urbana de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX. 

Especificamente sobre a Estação do Brás, o pedido aponta que a construção 

está vinculada historicamente e em suas formas à ocupação industrial da região: 

 

[...] marco precioso dos transportes ferroviários nesta cidade e do seu 
recente impulso comercial. Bem conservada, em pleno uso, perdida 
na paisagem urbana que ajudou a compor, essa antiga parada mais 
um vestígio da primeira estrada de ferro paulista ao lado da Estação 
da Luz, de características funcionais completamente distintas 
(PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978, p.03). 

 

As justificativas para esse edifício incluem o fato de estar localizado no centro 

de uma região ampla e tradicional, objeto de diversas intervenções urbanísticas do 

Poder Público. Entende-se a estação também como um exemplar documental da fase 

em que o tijolo passou a predominar nas construções paulistas (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20699/78, 1978). 

O processo para tombamento foi aberto em novembro de 1978, número 

20699/1978 (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978). Posteriormente, em 

fevereiro de 1979, a Seção Técnica de Conservação e Restauro (STCR) encaminhou 

um estudo elaborado por Vera Ferraz, arquiteta, e Heloisa Silva, historiógrafa. As 

considerações inserem as estações em uma relação com a cultura do café no Estado: 

 

A partir do desenvolvimento da lavoura cafeeira e da necessidade 
premente de seu escoamento para as zonas portuárias que ocorreu a 
implantação de um sistema ferroviário que permitia tal escoamento ao 
mesmo tempo que servia de investimento ao capital inglês, na época, 
em pleno vôo sobre a América Latina (PROCESSO CONDEPHAAT 
20699/78, 1978, p.36). 

 

Com menção ao estudo da STCR, o Conselheiro Ulpiano Menezes, 

representante da Comissão de Artes Plásticas da Secretaria de Estado da Cultura, 

manifestou-se favorável à abertura do processo (PROCESSO CONDEPHAAT 
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20699/78, 1978). Em sua fala, destaca o papel dessa estação na história dos 

transportes de São Paulo e também na junção de um saber especializado 32. 

O parecer técnico elaborado por Carlos Lemos foi favorável ao tombamento e 

indica que a estação deva ser preservada como testemunha do primeiro tempo do 

ciclo ferroviário implantado pelo café (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978). 

Os pareceres seguintes, Conselheiro Relator e Conselho, também foram favoráveis à 

proteção. As considerações do Conselheiro Nestor Goulart Reis Filho, representante 

do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, são breves e 

destacam a existência de estudos para construção de edifícios pela Prefeitura no 

entorno, alterações que podem valorizar ainda mais o local do ponto de vista cultural 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978). 

A Resolução de tombamento destaca a importância do bem para o transporte 

ferroviário e o relaciona diretamente ao desenvolvimento de um núcleo industrial e 

comercial, além da fixação de um tipo de população. Na época, já demolido o prédio 

principal da estação, ficou protegido o acesso à plataforma: 

 

Artigo 1 - Fica tombado como monumento de interesse histórico e 
arquitetônico a edificação remanescente da antiga ESTAÇÃO DO 
BRAZ DA SÃO PAULO RAILWAY e que constitui o acesso coberto à 
plataforma com entrada pela Rua Domingos de Paiva. A Estação do 
Braz constituía com a antiga Estação do Norte um conjunto integrado 
de transportes ferroviários da maior importância para nossa capital, 
responsável, em grande parte, pela implantação e desenvolvimento 
de um núcleo industrial e comercial dos mais dinâmicos da cidade e, 
fixação de um tipo de população cujas tradições e modo de vida 
ficaram incorporadas ao que se pode chamar de patrimônio cultural 
paulistano. (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978, p.51).  
 

 

O tombamento da Estação Brás está distante das características arquitetônicas 

excepcionais e destaca a ferrovia em sua relação com o café e o desenvolvimento da 

cidade. A estação aparece como um elemento de trânsito entre a cidade colonial para 

a metrópole contemporânea. Diferente das anteriores, a interpretação menciona a 

história dos transportes e trata não apenas o ciclo do café, mas fala também em um 

ciclo ferroviário. Por outro lado, nossas considerações não indicam um domínio 

completo do CONDEPHAAT sobre as estações existentes no Estado, visto que o 

estudo do STCR, quando da abertura do processo, não traz afirmações sobre as 

quantidades: "Da companhia inglesa [SPR], por exemplo, temos notícias de que foram 

erguidas treze estações entre São Paulo e Santos no decorrer dos anos, desde a sua 

construção." (PROCESSO CONDEPHAAT 20699/78, 1978, p.27, grifo nosso).  

                                                           
32

 Não há uma menção clara, contudo, o contexto indica que se trate das técnicas construtivas, 
referência às construções em tijolos.  
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Na data de conclusão do processo, estavam em andamento os seguintes 

outros: Estação da Luz; Estação Barracão; Estação Guaratinguetá; e Acervo da 

Estrada de Ferro Perus-Pirapora. Tendo sido os três primeiros concluídos em 1982. 

Estação Barracão 

 

A Estação Barracão está localizada na cidade de Ribeirão Preto, a 

aproximadamente 315 quilômetros de São Paulo. Essa estação foi uma das primeiras 

a serem construídas na região, nas últimas décadas do século XIX (SÃO PAULO, 

2015). Ainda conforme a página do CONDEPHAAT, o nome está relacionado à 

existência, nas proximidades, de um barracão onde os imigrantes eram cadastrados 

para as fazendas de café. Na data da solicitação, a estação estava desativada, sendo 

os trilhos utilizados naquela área apenas para manobra (PROCESSO CONDEPHAAT 

21364/80, 1980).  

O processo de tombamento foi aberto em 1980, por solicitação do então 

deputado Marcelino Romano Machado (PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980). 

Esse documento pede a proteção do edifício para a instalação do Museu do Imigrante 

e apresenta ofício do senhor Newton Silva, presidente do Lions Clube de Ribeirão 

Preto, sobre o assunto. As justificativas destacam os aspectos históricos, relacionam o 

edifício à cultura cafeeira e à imigração: 

 

Com a finalidade de mantermos acessa a chama de nossas origens, 
bem como preservarmos o marco inicial do grande movimento 
imigrante da região de Ribeirão Preto, pelos idos de 1870 até 1890 é 
que nos propusemos a formalizar um dossiê [...] (PROCESSO 
CONDEPHAAT 21364/80, 1980, p. 03). 

 

Ainda sobre as informações históricas, afirma que, quando da criação da 

estação ferroviária, foi instalado o primeiro telégrafo de Ribeirão Preto. Entre os 

argumentos, menciona novamente o interesse em fundar no prédio o Museu do 

Imigrante (PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980). Suas considerações 

extrapolam os méritos e aponta os problemas atuais ocasionados pelo uso do trecho 

para reversão ferroviária pela Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São 

Paulo (CEAGESP): "Esta reversão ferroviária provoca ainda o atravancamento do 

progresso do bairro em diversos setores, pois com a grande expansão dos últimos 

anos, deixou esta via férrea localizada no centro do bairro." (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21364/80, 1980, p.05). 

A questão é retomada na instrução técnica elaborada por Maria Regina Pontin 

de Mattos, arquiteta do Setor Técnico de Conservação e Restauro (STCR). Os 
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argumentos retomam a posição do solicitante e apontam a reversão como 

antieconômica para a própria Ferrovia Paulista (FEPASA) e um problema para a 

cidade. O documento está dividido em quatro partes com os seguintes assuntos: 2 -

Localização, parte em que se encontram as considerações sobre a operação 

ferroviária mencionada; 1 - Arquitetura; 3 - Dados Complementares; 4 - Proposta.  

Sobre a relevância do bem, no item Arquitetura, aponta que o prédio segue o 

estilo das demais estações da época: "[...] apresentando um esquema construtivo 

simples, com tijolos à vista de procedência inglesa e telhamento francês apoiado sobre 

estrutura de madeira." (PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980, p.07). Para a 

técnica, a Estação Barracão e outras que aparecem no interior de São Paulo são 

marcas das novas maneiras de construir, sendo as ferrovias uma prova das influências 

inglesas no Brasil no século XIX. Posteriormente, em julho de 1980, Maria de Mattos 

elaborou também o parecer técnico. 

No Conselho, Eduardo Corona, representante do Departamento de História da 

Arquitetura e Estética do Projeto da Universidade de São Paulo (USP), foi o relator do 

processo. Com parecer favorável para a proteção, realça a possibilidade de uso futuro 

do bem, sendo este o principal argumento: "[...] conforme proposta do Lions Clube é 

bastante lógico o tombamento dessa obra, para uma reciclagem de fruição 'útil a 

sociedade' e de grande valor a memória da cidade". (PROCESSO CONDEPHAAT 

21364/80, 1980, p. 27).  

Em 1981, o Conselho aprovou o parecer do Conselheiro Relator e, sem 

acréscimos às considerações, foi favorável ao tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21364/80, 1980). Sem mencionar as justificativas, a Resolução 

classifica o bem como monumento histórico e arquitetônico: "Fica tombado como 

monumento histórico e arquitetônico do Estado de São Paulo, o edifício da ESTAÇÃO 

BARRACÃO, situado no antigo bairro do Barracão, hoje IPIRANGA, ou confluência da 

Avenida D. Pedro I com a Rua Rio Grande do Sul, na cidade de Ribeirão Preto" 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980, p.31). 

O tombamento da Estação Barracão parece manter a relação entre as 

estações e a cultura cafeeira, nesse caso, relacionado ainda à imigração. Por outro 

lado, as justificativas sobre a relevância para o Estado não aparecem de forma clara, 

nem mesmo a imigração. Tampouco são nítidos os motivos que levam o Corpo 

Técnico a mencionar, em seu parecer, os problemas ocasionados pela operação 

ferroviária, situação alegada no documento de solicitação. Por fim, a questão do uso, 

inicialmente proposta a criação de um museu, parece ser a principal motivação para a 

decisão, citado inclusive no parecer do Conselheiro Eduardo Corona (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21364/80, 1980). Na data de conclusão do processo para Estação 
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Barracão, estavam em andamento: Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; e, 

Estação Ferroviária de Guaratinguetá. 

Estação Ferroviária de Guaratinguetá 

 

A Estação de Guaratinguetá foi inaugurada em 1877, o prédio em questão foi 

construído em 1914; já no período da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) (SÃO 

PAULO, 2015; GIESBRECHT, 2013). Localizada no interior do Estado, a cidade de 

Guaratinguetá fica a aproximadamente 180 quilômetros de São Paulo. Na data de 

solicitação, a estação estava em funcionamento, propriedade e operada pela Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA) (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982). 

A solicitação original foi realizada em dezembro de 1980 pelo Instituto de 

Estudos Valparaibanos, contudo, tendo sido extraviada a documentação no 

CONDEPHAAT, os solicitantes, juntamente com o Museu Frei Galvão, encaminham 

cópia em maio de 1982 (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982). O processo foi 

aberto no mesmo mês por determinação do então Presidente Ruy Othake 

(PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982). 

Os argumentos do solicitante são amplos e a documentação é composta por 

fotos, informações históricas, Ata da Câmara Municipal sobre os festejos na 

inauguração do prédio, entre outros. A leitura do pedido indica um reconhecimento da 

importância das ferrovias para economia cafeeira e, consequentemente, a ocupação 

do território:  

 

O desenvolvimento da economia cafeeira não teria sido possível sem 
as estradas de ferro. Com as estradas de ferro as distâncias 
deixaram de ser um obstáculo importante . Todo interior de São Paulo 
estava portanto apto a ser conquistado pelos 'pioneiros' do café 
(PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982, p.06) 

 

A beleza da arquitetura, bem como sua composição, e a presença de figuras 

ilustres complementam a argumentação: 

 

O "novo" Edifício da Estação é considerado como "um dos mais belos 
exemplares de arquitetura inglesa no Vale do Paraíba". Possuindo 
além de todas as instalações necessárias para seu fim, muitas 
dependências que ocupam todo espaço compreendido entre as ruas 
Dr. Martiniano e a Cel. João Vieira (PROCESSO CONDEPHAAT 
22090/82, 1982, p.08) 
 

Ainda sobre a estação e as personalidades ilustres: 

 
Possuía uma requintada decoração; sua sala de espera era composta 
por uma bela mobília vitoriana, de jacarandá e palhinha (mobília esta 
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que foi retirada do local há alguns anos e cujo destino se 
desconhece). A decoração também era complementada pelo relógio 
de parede e finas alfaias. Também os trens recebiam um tratado de 
bom gosto, com seus carros de luxo e vagões-restaurante, onde eram 
servidas finas iguarias. Estes vagões e a estação receberam muitos 
viajantes ilustres desde os imperadores do Brasil, até Presidentes da 
República e Reis Europeus. As estações foram também palco de 
muitas campanhas políticas. (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 
1982, p. 17). 
 

 

Por fim, após afirmar que o trem era visto naquele momento como um 

problema urbano, responsável por conflitos com a nova configuração urbana, destaca 

que também o progresso foi trazido pelos trilhos. Esses permitiam não apenas o 

escoamento, mas também "[...] permitiam ao interior alguma ligação cultural com a 

capital." (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982, p.18). O solicitante destaca a 

estação como um dos mais importantes monumentos de Guaratinguetá. 

O parecer técnico foi elaborado por Rafael Glender, arquiteto do Serviço Civil, 

em outubro de 1982 (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982). Glender foi 

favorável à proteção do edifício e, com base nos estudos elaborados pela equipe 

técnica, aponta ser um edifício de significado histórico e arquitetônico para a cidade e 

para a região do Vale do Paraíba. Sobre a interpretação do bem, no estudo histórico, 

realizado por Ana Luiza Martins e Sônia de Deus Rodrigues, a argumentação tem 

início explorando a relação entre a ferrovia e o café na região. Ao longo das 

considerações, a arquitetura foi destacada: 

 
Interessa ressaltar, no caso específico da Estação Ferroviária de 
Guaratinguetá ao lado seu significado histórico, já abordado, a 
singularidade de seu projeto arquitetônico, um dos raros exemplares 
de arquitetura inglesa Vitoriana no Vale do Paraíba, bem como sua 
importância social, por tratar-se de componente visual relevante na 
leitura da cidade. Assim como a Estação da Luz em São Paulo, de 
1904, a Estação de Ferro de Guaratinguetá de 1914 evidencia toda a 
tradição inglesa, que marcou a instalação e evolução de nossa rede 
ferroviária. (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982, p. 53). 

 

Também favorável, o parecer do Conselheiro Mario Savelli, representante do 

Instituto Histórico e Geográfico de Guarujá-Bertioga (IHGGB), retoma a beleza da 

arquitetura, anteriormente citada, e acrescenta ser a estação de Guaratinguetá uma 

memória da predominância inglesa nas técnicas construtivas das ferrovias: 

 

A predominância de técnica de construção e dos métodos de 
operação ingleses nos empreendimentos ferroviários em todo o Orbe 
— definindo o que denominamos um estilo — até a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial influi marcadamente no tratamento 
arquitetônico das estações e linhas férreas (exemplo monumental é a 
bela mole vitoriana da Estação da Luz na cidade de S. Paulo) e a de 
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Guaratinguetá deve ser preservada como memória desse estágio 
viário no Brasil e como evocadora de um período áureo da trajetória 
econômica do vale do Paraíba [...] (PROCESSO CONDEPHAAT 
22090/82, 1982, p. 66 - 67). 

 

Em novembro de 1982, o Conselho aprovou o parecer do relator e decidiu pelo 

tombamento da estação. A arquitetura inglesa, mencionada pelo solicitante e também 

nos pareceres técnico e do Conselheiro, aparece em destaque na Resolução de 

Tombamento:  

"Fica tombado como monumento de interesse histórico-arquitetônico 
a ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE GUARATINGUETÁ - 
exemplar proeminente da arquitetura ferroviária inglesa do inicio do 
século, no Vale do Paraíba e fator de dinamização no 
desenvolvimento da economia cafeeira daquela região (PROCESSO 
CONDEPHAAT 22090/82, 1982, p. 76). 
 

A argumentação apresentada pelo solicitante é ampla e apresenta diferentes 

justificativas, tais como a relação entre o café e a ferrovia, e a beleza do exemplar de 

arquitetura inglesa. Por sua vez, os estudos técnicos e pareceres acabam por destacar 

os aspectos arquitetônicos, em detrimento dos demais argumentos. Ainda assim, com 

a arquitetura em primeiro plano, não aparenta ser um reconhecimento isolado de seu 

contexto. Destacamos ainda que essa é a primeira vez que o tipo de construção é 

classificado como arquitetura ferroviária, nesse caso, arquitetura ferroviária inglesa. 

Para nós, essa interpretação das técnicas enquanto um estilo em si, entendimento 

presente na instrução técnica, também nas considerações de Mário Savelli e 

consolidado na Resolução, pode indicar uma abordagem diferente daquela utilizada ao 

final da década de 1960 para Estação de Bananal. 

Na data de conclusão, estavam em andamento os seguintes processos: Acervo 

da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; Estação Ferroviária de Rio Claro; e, Complexo 

Ferroviário de Paranapiacaba;  

1.3.1. A Interpretação dos Técnicos e Conselheiros 
 

Apresentados os tombamentos que antecedem e os que tramitam em período 

concomitante aos andamentos do processo para o tombamento do Acervo da Estrada 

de Ferro Perus-Pirapora, reunimos agora as considerações presentes nestes estudos, 

visando compreender a interpretação dos bens ferroviários pelo CONDEPHAAT.  

Para Rabello (2009), os estudos técnicos servem para verificação do motivo do 

tombamento, a autora pressupõe que esses apresentem uniformemente os critérios 

que motivam o ato administrativo. Contudo, como visto no tópico anterior, nem sempre 

existe uma concordância entre as considerações do Técnico e do Conselheiro, como, 

por exemplo, no tombamento do Museu e Horto Florestal de Rio Claro. Assim sendo, 
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não concordamos que houve uniformidade em muitos pontos dos processos 

analisados acima. Sendo o processo de tombamento constituído por diferentes vozes 

(FONSECA, 1997), cremos que o próprio CONDEPHAAT seja representado por mais 

de uma voz — em destaque o parecer técnico, o parecer do Conselheiro e a decisão 

do Conselho. A Resolução de Tombamento é entendida por nós como uma forma de 

consolidação dos entendimentos e valores aplicados ao bem. 

Conforme Martins (2011), a visão dos bens ferroviários na década de 1980 era 

arquitetônica e restrita ao edifício de passageiros. Para ela, não se percebia os bens 

ferroviários enquanto um patrimônio industrial e parte de um complexo. Os resultados 

de nossa análise sobre os bens ferroviários protegidos entre 1969 e 1984 reforçam 

essa afirmação, uma vez que, dentre os dez bens abrangidos pelo recorte, sete foram 

declarados de interesse histórico e arquitetônico e correspondem a estações de 

passageiros. Ainda que outras características fossem consideradas no período, a 

Arquitetura aparece no centro da discussão e orienta o debate sobre a importância dos 

bens ferroviários. As próprias resoluções de tombamento servem como exemplo dessa 

relevância (tabela X). 

 

Tabela 5. Valores Destacados na Resolução de Tombamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos processos citados. 

 

A organização nesse formato nos permitiu também identificar que a maior parte 

dos bens foi denominada como monumento. Contudo, foram as ausências dessa 

palavra nas resoluções que nos direcionaram para as informações mais relevantes, 

Bem Tombado  Processo Tomb. Valores/Interesses Justificativas na Resolução

Estação Ferroviária de 

Bananal
15465/69 1974

Monumento Histórico e 

Arquitetônico
Não apresenta.

Horto e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade
00428/74 1977

Bens Culturais da História 

Técnica, Científica e Cultural
Não apresenta.

Estação Ferroviária de 

Santa Rita do Passa Quatro
00467/74 1981

Monumento Histórico e 

Arquitetônico
Não apresenta.

Estação da Luz 20097/76 1982
Monuemento Histórico e 

Arquitetônico
Não apresenta.

Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista
20316/77 1982

Edificio Ferroviário de Valor 

Ambiental e Histórico
Testemunho da ocupação e desenvolvimento da região

Estação Ferroviária de 

Campinas
20682/78 1982

Monumento Histórico-

Arquitetônico

Criação das estradas de ferro como fator de escoamento do 

café; Patrimônio Ambiental Urbano.

Estação do Brás 20699/78 1982
Monumento Histórico e 

Arquitetônico

Implantação e desenvolvimento do núcleo industrial e 

comercial; fixação de população tradicional e modo de vida.

Acervo da Estrada de 

Ferro Perus Pirapora
21273/80 1987

Bem Cultural de Interesse 

Histórico

Último remanescente em bitola estreita no país; Testemunho 

dinâmico da história do desenvolvimento industrial.

Estação Barracão 21364/80 1982
Monumento Histórico e 

Arquitetônico
Não apresenta.

Estação Ferroviária de 

Guaratinguetá
22090/82 1982

Monumento Histórico-

Arquitetônico

Exemplar da Arquitetura Ferroviária Inglesa; 

Desenvolvimento da economia cafeeira na região.
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casos do Horto Florestal, Estação de Cachoeira Paulista e Acervo da EFPP. Entre os 

bens de nosso recorte, o Horto e o Acervo fogem às características arquitetônicas, 

únicos que não se tratam de estações. Assim, esse nos pareceu o primeiro indicador 

de relação entre a aplicação do adjetivo “monumento” e as questões arquitetônicas. 

A confirmação e detalhamento vieram com a análise da Estação de Cachoeira 

Paulista. A questão era o motivo da ausência desse bem, já que, a princípio, não 

difere dos demais, sendo ainda um prédio de grande porte (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1976). A diferença estava em sua relevância para 

Arquitetura. Diferente das demais, essa estação foi considerada desprovida de 

qualidades excepcionais ou de méritos artísticos e arquitetônicos, conforme consta 

nas considerações apresentadas pelo Conselheiro relator (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1977). Assim sendo, identificamos que o uso do adjetivo 

“monumento” diz respeito também à excepcionalidade e méritos do ponto de vista da 

Arquitetura.  

Supomos ainda que a própria indicação dos Conselheiros responsáveis por 

cada processo seja indício de que as análises foram vistas como questões 

essencialmente arquitetônicas. Em quatro processos de nosso recorte, o Conselheiro 

é um arquiteto e representante de instituições específicas da área: Murillo Marx, do 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Benedito Lima de Toledo, Nestor Goulart Reis 

Filho e Eduardo Corona, esses, em períodos distintos, representantes do 

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto. Portanto, a própria 

formação e origem dos Conselheiros nos auxiliariam a compreender o destaque dado 

à Arquitetura. 

Por outro lado, Rodrigues (2015) e Scifoni (2015) nos alertaram para o fato de 

que a distribuição de processos nem sempre obedecia a critérios específicos. Assim 

sendo, torna-se questionável adotar a indicação dos Conselheiros como um indicador. 

Por este motivo, optamos por apenas indicar a presença em maior quantidade de 

arquitetos.  

Além dos mencionados, os arquitetos Luis Saia e Antonio Luis Dias de Andrade 

foram Conselheiros relatores, ambos representantes, em épocas diferentes, do atual 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Entre as estações, 

apenas a de Campinas (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978) e a de 

Guaratinguetá (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982) não tiveram como 

Conselheiro um arquiteto de formação, sendo responsáveis Ulpiano Bezerra de 

Menezes e Mário Savelli, respectivamente. Distante das justificativas atribuídas para 

as estações, o Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade (SÃO PAULO, 1974a) 

teve o geógrafo Aziz Ab'Saber como relator. 
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Se a formação pode ajudar a compreender a leitura aplicada aos bens, por 

outro lado, não padroniza os argumentos e justificativas, havendo inclusive alterações 

nas interpretações. A própria leitura da Arquitetura passa por modificações nesses 

processos e será o primeiro aspecto abordado.  

A Resolução de Tombamento da Estação de Bananal (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969) não expõe os motivos da decisão, situação similar 

aos bens com processos abertos até 1976 33; contudo, os aspectos arquitetônicos 

foram destaque para sua proteção. O edifício é apontado pelo Conselheiro Luis Saia 

(PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969) como um exemplar da arquitetura do 

ferro. Para o técnico Carlos Lemos (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969), a 

estação é um documento para a história da Arquitetura, um exemplo de construção 

pré-fabricada, ainda segundo ele, uma técnica possivelmente relacionada ao Palácio 

de Cristal de Londres. Os pareceres permitem identificar que as referências 

arquitetônicas estão além das edificações ferroviárias e pouco interessa o uso. 

O reconhecimento do bem enquanto um edifício ferroviário apareceu pela 

primeira vez em 1982, na Resolução da Estação de Cachoeira Paulista: “Fica tombado 

como edifício ferroviário de valor ambiental e histórico, testemunho da ocupação e 

desenvolvimento da região paulista do Vale do Paraíba – a ESTAÇÃO DA ESTRADA 

DE FERRO da cidade de Cachoeira (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, 

p.32). Contudo, as justificativas indicam que não se trata de um bem de relevância 

arquitetônica, sendo reconhecido por seu valor ambiental e histórico. Acreditamos que 

essas definições possam ser indicadores de um aumento gradual da relevância do 

bem enquanto testemunho da história das cidades e da própria ferrovia, demonstrando 

romper os limites da história da arquitetura. 

No mesmo ano, a proteção da Estação de Guaratinguetá demonstra o 

reconhecimento de uma Arquitetura específica, denominada no texto como Arquitetura 

Ferroviária Inglesa: "Fica tombado como monumento de interesse histórico-

arquitetônico a ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE GUARATINGUETÁ - 

exemplar proeminente da arquitetura ferroviária inglesa do inicio do século, no Vale do 

Paraíba, e fator de dinamização no desenvolvimento da economia cafeeira daquela 

região (PROCESSO CONDEPHAAT 22090/82, 1982, p. 76). Mais do que uma 

menção ao uso, entendemos como reconhecimento de um gênero arquitetônico. Para 

além de nossa questão atual, acreditamos que esse reconhecimento da existência de 

uma Arquitetura especificamente ferroviária possa, possivelmente, ter auxiliado no 

                                                           
33

 Não possuímos informações sobre alterações na Legislação ou outra causa que tenha 
levado a essa alteração. 
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posterior reconhecimento de um patrimônio ferroviário pelo CONDEPHAAT, conceito 

posterior e presente em processos do órgão após os anos 2000. 

Outro aspecto, o fato de ser um bem ferroviário parece não ser relevante nas 

proteções efetivadas antes de 1980, casos da Estação de Bananal (PROCESSO 

CONDEPHAAT 15465/69, 1969) e do Museu e Horto Florestal de Rio Claro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974). Como visto anteriormente, a 

interpretação para o Horto estava distante das estações, sendo um bem protegido, 

sobretudo, por seu caráter ambiental, entendido como relevante para a história 

técnica, científica e cultural. É ainda hoje o único bem ferroviário registrado no Livro do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Sobre a Estação de Bananal, os 

materiais e técnicas construtivas são argumentos para posicionar o bem como um 

edifício excepcional. 

Distinto dos bens anteriores, as ferrovias figuram nas justificativas de todos os 

tombamentos concluídos em 1982 ano de conclusão dos processos das estações: 

Luz; Cachoeira Paulista; Campinas; Brás, Barracão; e, Guaratinguetá. Em todos os 

argumentos, as estradas de ferro aparecem relacionadas à cultura cafeeira, ao 

desenvolvimento local e/ou à ocupação do Estado. Essa relação aparece consolida 

nas Resoluções de Tombamento, com exceção da Estação Luz que não apresenta as 

justificativas. Além da Estação de Guaratinguetá, Resolução apresentada nos 

parágrafos anteriores, ilustramos esta afirmação com a Estação de Cachoeira 

Paulista: “Fica tombado como edifício ferroviário de valor ambiental e histórico, 

testemunho da ocupação e desenvolvimento da região paulista do Vale do Paraíba – a 

ESTAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO da cidade de Cachoeira Paulista.” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.32).  

Dessa forma, foram tombados no ano de 1982 um total de seis bens de origem 

ferroviária, sendo esse o maior número em um mesmo ano em nosso recorte e o 

segundo maior na história do CONDEPHAAT, estando atrás apenas do tombamento 

de estações remanescentes da São Paulo Railway, realizado em 2011 34. O grande 

número de bens protegidos pode, ainda, ser um indicador da consolidação de um 

entendimento ou interpretação sobre os bens ferroviários naquele período.  

A relação entre as ferrovias e as justificativas pode não estar apenas no 

passado. A situação de reorganização do sistema ferroviário (ANDREAZZA, 1974) 

                                                           
34

 Foram tombados os seguintes bens: Conjunto da Estação Ferroviária de Jundiaí (60142/09); 
Conjunto da Estação Ferroviária de Franco da Rocha (60305/09); Conjunto da Estação 
Ferroviária de Rio Grande da Serra (60309/09); Conjunto da Estação Ferroviária de Jaraguá 
(60308/09); Conjunto da Estação Ferroviária de Caieiras (60306/09); Conjunto da Estação 
Ferroviária de Ribeirão Pires (60313/09); Conjunto Ferroviário de Perus (60307/09) (SÃO 
PAULO, 2013). 
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parece ser interpretada pelo CONDEPHAAT como decadência e risco para a 

integridade física dos bens.  Essa associação aparece, por exemplo, no processo das 

Estação de Santa Rita do Passa Quatro, quando apontam: "[...] construção que pelas 

suas características e a iminência de sua demolição, diante da supressão do ramal 

ferroviário a que vinha servindo, deve ser preservada." (SÃO PAULO 1974, p.02, grifo 

nosso). Por informação, essa interpretação não está restrita ao Conselho, aparece 

também nos argumentos do solicitante do tombamento da Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista, em 1977 (SÃO PAULO, 1977). De outra forma, a operação 

ferroviária aparece na Estação de Barracão (SÃO PAULO, 1980b), em Ribeirão Preto. 

Na ocasião, solicitante e técnico mencionam os problemas causados pelas manobras 

ferroviárias realizadas nos trilhos da estação. 

O recorte estudado é um período intenso de discussões sobre os métodos de 

avaliação e a representatividade dos bens ferroviários. A necessidade de 

levantamentos aparece em diferentes momentos e processos, não sendo, contudo, 

uma demanda exclusiva para esse tipo de bens (RODRIGUES, 1994). 35 

Especificamente, sobre as ferrovias, Carlos Lemos destaca essa necessidade pela 

primeira vez no processo da Estação de Santa Rita do Passa Quatro, recomendando 

em seu parecer que esse estudo preceda a decisão de tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974). No mesmo processo, Lemos apresenta críticas ao 

tombamento isolado dos edifícios das estações: 

 
E desde já se percebe que uma estação sozinha, já sem os seus 
trilhos e comboios, não exprime nada a não ser se possua condições 
excepcionais de interesse arquitetônico, como é o caso, por exemplo, 
da estação de Mayrinque, projeto de Dubugras. (PROCESSO 
CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p. 20). 

 

Efetivada em 1981, a decisão de proteção parece considerar as críticas. Além 

do edifício de passageiros, a Resolução de Tombamento inclui o antigo pátio de 

manobras da estação (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Esse 

posicionamento nos remete aos aspectos materiais da interpretação, cabe tratar dos 

objetos abrangidos pela interpretação. Como visto, na prática, o prédio da estação foi 

o objeto em destaque das proteções, em poucos casos acompanhados de outros bens 

imóveis e até aquela momento, nenhum bem móvel. Por outro lado, a interpretação 

                                                           
35

 A discussão sobre critérios de seleção estava além do CONDEPHAAT. Durante o IX 
Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em São Paulo, em 1976, entre as monções sobre 
patrimônio estava o debate sobre a revisão do conceito. Como uma parte desse ponto 
indicava: “critérios de seleção do patrimônio a preservar e a questão de quem deve selecionar” 
(CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS, 1976). O evento contou com a presença de 
diferentes profissionais e estudiosos sobre patrimônio, entre eles alguns diretamente 
relacionados ao órgão de defesa estadual, casos de Eduardo Corona e Carlos Lemos 
(CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS, 1976). 
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parece não estar restrita à estação, mas também pode abranger outros elementos, 

objetos capazes de representar o esforço de escoamento do café (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978). 

Esse entendimento, presente também nos processos concluídos em 1982, 

começa a ganhar forma nas considerações de Carlos Lemos durante os estudos da 

Estação de Santa Rita do Passa Quatro (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 

1974). Defendendo a necessidade de um levantamento para lastrear a decisão de 

tombamento, o técnico faz reflexões sobre o espaço dos bens ferroviários no 

CONDEPHAAT: 

 

Se uma das normas for o tombamento de bens culturais alusivos aos 
vários ciclos econômicos — em relação ao café, por exemplo, 
deveremos tombar tudo aquilo que a ele tenha ligação e aí estaria 
justificada a inclusão das estradas de ferro que levavam ouro verde a 

Santos (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p.20). 

 

Durante o processo da Estação de Campinas, reforçando a necessidade de 

critérios, o mesmo técnico reforça a relevância das ferrovias em sua relação com a 

cultura do café. 

[...] ainda repetimos, achamos justo um critério de tombamento que 
venha arrolar também outras estações e outras obras ferroviárias, 
tanto armazéns como pontes ou viadutos, que, em conjunto, 
representem todo o esforço de escoamento do café até o porto de 
Santos. (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p.50).  

 

Essa interpretação, baseada em uma relação entre as ferrovias, o café e o 

Porto de Santos, aparece também em outros pareceres. Como exemplo, 

mencionamos a instrução técnica de Heloisa Silva para a Estação Brás: 

 

A partir do desenvolvimento da lavoura cafeeira e da necessidade 
premente de seu escoamento para as zonas portuárias que ocorreu a 
implantação de um sistema ferroviário que permitia tal escoamento ao 
mesmo tempo que servia de investimento ao capital inglês, na época, 
em pleno vôo sobre a América Latina (PROCESSO CONDEPHAAT 
20699/78, 1978, p.36). 

 

A partir dos exemplos, notamos que o entendimento proposto por Carlos 

Lemos não está limitado às suas considerações, mas é capaz de avançar para outros 

processos e encontrar correspondências nas interpretações de outros técnicos. Por 

informação, Lemos esteve presente em sete dos nove bens tratados neste capítulo, 

sendo parecerista técnico em todos os processos de bens ferroviários abertos entre 

1969 e 1978. Para nós, essa continuidade pode ter favorecido para que as 
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considerações feitas em um bem pudessem auxiliar na análise dos processos 

seguintes. 

Além disso, a entrada de historiadores no corpo técnico do CONDEPHAAT, em 

1982 (RODRIGUES, 2015), nos ajuda a explicar o aumento na quantidade e o 

identificado fortalecimento dos argumentos históricos nas avaliações dos bens 

tombados. A Arquitetura, elemento orientador do debate, recebe, com o passar do 

tempo, a companhia de outros argumentos, sobretudo, a relevância histórica enquanto 

testemunho do desenvolvimento estadual e sua ligação com a cultura cafeeira.   
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2. SOBRE OS SOLICITANTES E SUAS INTERPRETAÇÕES  

 

O presente capítulo mantém o foco no conjunto de tombamentos e aborda os 

pedidos de proteção para bens ferroviários. Tal qual o anterior, a proposta é reunir e 

expor os argumentos, contudo, atentos não mais ao órgão, mas ao solicitante. Dessa 

forma, buscamos identificar quais grupos ou pessoas solicitaram tombamentos no 

mesmo período, bem como os argumentos por eles apresentados. Esta etapa conta 

ainda com um aprofundamento sobre um solicitante específico, a Associação 

Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Esse grupo solicitou a proteção do 

acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora, fato que justifica a escolha. 

 

2.1. Os Solicitantes 

 

No capítulo anterior, apresentamos nossa análise sobre os processos de 

tombamento de bens ferroviários entre 1969 e 1984; contudo, as divergências entre os 

argumentos — como exemplo maior o Museu e Horto Florestal de Rio Claro — 

reforçam nossa posição contrária sobre a homogeneidade (RABELLO, 2009) do 

processo de tombamento. Conforme anteriormente mencionado, entendemos o 

patrimônio como um campo de disputas, sendo o tombamento utilizado por agentes 

oficiais e grupos sociais como meio de consagração do valor cultural de um bem 

(FONSECA, 1997; RODRIGUES, 1996). Orientados por tais considerações, 

abordamos neste tópico a origem dos pedidos, justificativas de proteção e motivações 

declaradas pelos interessados.  

Como vimos, a maior parte dos bens ferroviários em estudo foi protegida pelo 

CONDEPHAAT sob a justificativa de serem portadores de valores históricos e 

arquitetônicos. Essa justificativa aparece nas resoluções de tombamento de sete dos 

dez bens abrangidos pelo recorte (tabela 5). Por outro lado, a análise dos mesmos 

processos, a partir dos argumentos dos solicitantes, nos permitiu identificar que os 

valores apresentados no pedido de tombamento estavam além destes.  

Com objetivo de exemplificar esta afirmação, retomamos o processo da 

Estação de Cachoeira Paulista. A Resolução de Tombamento reconhece o bem como 

um edifício ferroviário de valor ambiental e histórico, sendo esse um testemunho da 

ocupação do Vale do Paraíba (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). A 

publicação desse documento é o resultado final das considerações sobre o bem. 

Assim, com o aval do Secretário da Cultura (Decreto Estadual n° 13.426 de 
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16/03/1979) (SÃO PAULO, 1979), a resolução oficializa a proteção e, por 

consequência, também os argumentos que a justificaram.  

Como complemento dos trâmites, o conteúdo é publicado no Diário Oficial do 

Estado (DOE). Dessa forma, podemos considerar que o acesso às informações 

através da resolução seja mais simples do que a leitura completa de um processo. 

Contudo, analisado individualmente, esse documento final não seria capaz de 

responder sobre as considerações e embates que antecedem a conclusão do 

processo. Além disso, tais ausências demonstram também um processo de escolhas, 

não de objetos, mas dos argumentos que sustentam as proteções. Mais do que isso, a 

resolução consolida os valores e a representação, portanto, a efetiva consagração do 

valor cultural de um bem (FONSECA, 1997; RODRIGUES, 1996). 

Em Cachoeira Paulista, o tombamento oficializou a estação como um 

testemunho da ocupação do Vale do Paraíba (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 

1977); porém, conforme antecipado, as justificativas do solicitante foram inicialmente 

mais amplos. Os argumentos apresentados pela Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Paulista para a solicitação da proteção destacavam uma série de características do 

edifício e sua relação com momentos históricos daquela cidade (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1977). Tais considerações podem ser resumidas da 

seguinte forma: estéticas, referente ao tamanho e características da edificação; 

históricas, com destaque aos personagens do Império e República; ocupação do 

Estado, sendo a estação descrita como ponto de convergência e irradiação para 

formação de uma grande zona; desenvolvimento regional e café; e, a estação como 

um local festivo. Há ainda um destaque para o estado de conservação ruim, situação 

que motiva o pedido de tombamento, justificado pelo avanço das estradas de rodagem 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). 

Quando da análise pelo Conselheiro relator, nesse caso, Antonio Luis Dias de 

Andrade, representante do IPHAN, novos argumentos são apresentados, com 

acréscimos e exclusões, quando comparados aos anteriores. A arquitetura, por 

exemplo, mencionada indiretamente pelo solicitante, dentro das características e 

tamanho da edificação, ganha complementos do especialista, com reconhecimento do 

autor e estilo: “Construída no final do século passado, projeto e construção do 

engenheiro Newton Benaton, o edifício obedece ao ecletismo imposto às soluções de 

arquitetura, característico e via de regra, adotado nas obras e empreendimentos da 

época” (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.22).  
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Figura 8. Síntese dos Argumentos para Proteção da Estação de Cachoeira Paulista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Processo CONDEPHAAT 20316/77 (1977). 

 

De fato, o papel dos estudos técnicos que complementam o tombamento é 

lançar luz sobre a questão para auxiliar na tomada de decisões (RABELLO, 2009). 

Contudo, o exemplo demonstra a existência de diferenças entre a solicitação e a 

leitura do CONDEPHAAT, nesse caso, sutis. Com base nos processos analisados ao 

longo da dissertação, compreendemos que não estava em questão a 

representatividade declarada pelo solicitante, mas o objeto em si, a própria edificação. 

Em outras palavras, a análise parece considerar apenas aquilo que corrobora sua 

interpretação, desconsiderando o restante.  

Alguns argumentos parecem ainda superiores a outros, como a sempre 

mencionada arquitetura e a exclusão da consideração do solicitante sobre o fato de 

ser um local festivo para a população (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977). 

O mesmo pode ser aplicado a todos os tombamentos de estações ferroviárias, 

abrangidos pelo recorte. A recorrente menção aos valores históricos e arquitetônicos 

nas resoluções de tombamento reforça nossa hipótese de hierarquia entre os valores, 

sendo esses dignos para justificar a proteção.  

Para Prata (2009), na prática cotidiana, em função da rotina e recorrência, 

algumas respostas acabam se tornando quase chavões. Assim, segundo a autora, 

corre-se o risco de naturalizar processos que são, na verdade, resultados de embates 

e conflitos. Portanto, o contraponto entre os argumentos do CONDEPHAAT e dos 

solicitantes, somados à indefinição de uma política de tombamentos (RODRIGUES, 

1994), nos leva a crer que as práticas podem ter sido decisivas nas decisões de 

tombamento dos bens ferroviários.  

Encerrado o exemplo sobre a existência de diferenças também nos 

argumentos favoráveis, para continuar, nos parece relevante apresentar a origem dos 

pedidos de tombamento. Considerando apenas os bens tombados, os pedidos 
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internos, ou seja, aqueles que partiram do próprio CONDEPHAAT, foram maioria no 

período estudado: Estação Ferroviária de Bananal; Estação Ferroviária de Santa Rita 

do Passa Quatro; e, Estação Luz. No caso do Museu e Horto Florestal Edmundo 

Navarro de Andrade, ainda que não tenha sido diretamente solicitado pelo 

CONDEPHAAT, o pedido tem origem do Serviço de Museus Históricos e faz menções 

aos esforços do Conselheiro Vinício Stein Campos, representante da instituição no 

Conselho (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974). De toda forma, um pedido 

que guarda relações com o órgão de defesa. Assim sendo, podemos considerar que o 

primeiro pedido efetivamente externo ao órgão foi realizado em 1977, encaminhado 

pela Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista para o tombamento da estação local. 

Ao ampliar a amostra e incluir também os processos negados e em 

andamento, notamos uma forte presença das administrações municipais. 

Consideradas as solicitações protocoladas até 1984 — internamente denominados 

como guichê — os pedidos desse setor passam a ser maioria: Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista; Estação do Brás; Estação Ferroviária de Aguaí, arquivado em 

2008 (GUICHÊ CONDEPHAAT 00120/84, 1984); Estação Ferroviária de Muritinga do 

Sul, arquivado em 2008 (GUICHÊ CONDEPHAAT 00104/84, 1984); e, Diversas 

Estações em Campinas, arquivado em 2008 (GUICHÊ CONDEPHAAT 00123/84, 

1984). 

Considerados todos anteriores, não há dúvidas que os pedidos encaminhados 

por administrações públicas e seus representantes, aqui incluído o próprio 

CONDEPHAAT, foram maioria absoluta. Também possuem as mesmas características 

o pedido da Estação de Barracão, encaminhado pela Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, e uma série de solicitações referentes aos hortos florestais da 

antiga Ferrovia Paulista (FEPASA). Ao final da década de 1970, o Deputado Estadual 

José Felício Castellano solicitou o tombamento dos hortos das cidades de Jaboticabal, 

Sumaré, Araras, Bebedouro, Cordeirópolis e Descalvado (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20428/77, 1977).36 Por informação, o mesmo político foi responsável 

também pelo pedido de tombamento da Estação Ferroviária de Rio Claro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 22295/82, 1982), processo ausente de nossa amostra, 

uma vez que foi concluído apenas em 1985. 

Os processos solicitados por iniciativa da sociedade civil aparecem em número 

consideravelmente menor, sendo apenas três no recorte estabelecido (1969 – 1984): 

                                                           
36

 Em 16 de novembro de 1999, o Conselho decidiu arquivar os processos dos hortos florestais de: 
Bebedouro (Proc. 20.654/78); Araras (Proc. 20.653/78); e Jaboticabal (Proc. 20.428/77). E pelo 
prosseguimento dos estudos seguintes: Cordeirópolis (Proc. 20.655/78), Descalvado (Proc. 20.656/78), 
São Carlos (Proc. 24.928/86) e Sumaré (Proc. 20.652/78) (PROCESSO CONDEPHAAT 20428/77, 1977). 
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Estação Ferroviária de Campinas; Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora; e 

Estação Ferroviária de Guaratinguetá. No caso de Campinas (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20682/78, 1978), a solicitação parte de um abaixo-assinado e conta 

com apoio de instituições de diferentes setores, tais como a Academia Campineira de 

Letras e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Nos demais exemplos, as 

solicitações foram feitas por associações, respectivamente: Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária (ABPF) e Museu Frei Galvão.  

 

Tabela 6. Solicitantes (1969 – 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos processos citados e entrevistas (MARTINS, 2011; 
ZAGATO, 2012). 

 

Como última questão deste tópico, abordamos as motivações dos solicitantes 

para encaminhar um pedido de tombamento ao CONDEPHAAT. Foge de nosso 

Bem Tombado
Ano de 

Abertura

Número do 

Processo
Solicitante Tipo de Instituição Definição

Estação Ferroviária de 

Bananal
1969 15465/69 CONDEPHAAT Pública TOMBADO

Horto e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade
1974 00428/74 SMH Pública TOMBADO

Estação Ferroviária de Santa 

Rita do Passa Quatro
1974 00467/74 CONDEPHAAT Pública TOMBADO

Estação da Luz 1976 20097/76 CONDEPHAAT Pública TOMBADO

Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista
1977 20316/77 Prefeitura Pública TOMBADO

Horto Florestal de Jaboticabal 1977 20428/77
Deputado José 

Felício Castellano
Cargo Político ARQUIVADO

Estação Ferroviária de 

Ourinhos
1977 GUICHE 01898/77 Sem Informações Sem Informações ARQUIVADO

Estação Ferroviária de 

Campinas
1978 20682/78 Abaixo-Assinado Sociedade TOMBADO

Estação do Brás 1978 20699/78 DPH Pública TOMBADO

Horto Florestal de Bebedouro 1978 20657/78
Deputado José F. 

Castellano
Cargo Político ARQUIVADO

Horto Florestal de Araras 1978 20653/78
Deputado José F. 

Castellano
Cargo Político ARQUIVADO

Horto Florestal de 

Cordeirópolis
1978 20655/78

Deputado José F. 

Castellano
Cargo Político EM ANDAMENTO

Horto Florestal de Aurora 

(Descalvado)
1978 20656/78

Deputado José F. 

Castellano
Cargo Político EM ANDAMENTO

Horto Florestal de Sumaré 1978 20652/78
Deputado José F. 

Castellano
Cargo Político ARQUIVADO

Acervo da Estrada de Ferro 

Perus Pirapora
1980 21273/80 ABPF Privada TOMBADO

Estação Barracão 1980 21364/80
Assembléia 

Legislativa
Pública TOMBADO

Estação Ferroviária de 

Guaratinguetá
1982 22090/82 Museu Frei Galvão Privada TOMBADO

Complexo da Estação 

Ferroviária de Santos
1982 22390/82 CONDEPHAAT Pública EM ANDAMENTO

Estação Ferroviária de Aguaí 1984 GUICHE 00120/84 Câmara Municipal Pública ARQUIVADO

Estação Ferroviária Muritinga 

do Sul
1984 GUICHE 00104/84 Prefeitura Pública ARQUIVADO

Diversas Estações 

Ferroviárias em Campinas
1984 GUICHE 00123/84 Prefeitura Pública ARQUIVADO
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propósito analisar individualmente os processos, por isso, optamos por tratar duas 

questões que perpassam as discussões de proteção de praticamente todos os bens 

estudados, a alegação de sucateamento das ferrovias e o uso como museu. 

Trabalharemos novamente com a amostra original, restrita aos bens tombados entre 

1969 e 1984. 

Foram comuns entre a maioria dos solicitantes os argumentos sobre os riscos 

de demolição dos bens aos quais solicitavam proteção. Esse tipo de consideração 

apareceu pela primeira vez na Estação de Santa Rita do Passa Quatro (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974), um pedido interno do CONDEPHAAT, aberto em 

1974: 

 
Já foi ressaltada, em processo em tramitação neste Conselho, pela 
digna Comissão Técnica de Estudos e Tombamento, a conveniência 
do tombamento do edifício da Estação de Estrada de Ferro de Santa 
Rita do Passa Quatro, construção que pelas suas características e a 
iminência de sua demolição, diante da supressão do ramal ferroviário 
a que vinha servindo, deve ser preservada. O único processo válido 
que se tem à mão, para conservar tão valioso exemplar, é o do 
tombamento. (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p.02). 

 

Argumentos similares foram utilizados no processo de tombamento da estação 

de Cachoeira Paulista, no qual a Prefeitura Municipal relaciona a decadência da 

estação ao avanço das estradas (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977), e 

Campinas, no qual a Academia Campineira de Letras, instituição presente no abaixo-

assinado que originou o pedido, manifesta que o tombamento livrará a estação da 

“implacável picareta do progresso” (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p. 

18).  

A situação de desuso ou abandono aparece nos processos da estação de 

Bananal (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969) e Horto de Rio Claro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974), nesses casos, abordadas 

praticamente sem relações com riscos de destruição como motivo direto dos pedidos 

de tombamento. Processos encerrados em 1974 e 1977, respectivamente. No outro 

extremo de nossa amostra, as estações de Barracão e Guaratinguetá não mencionam 

quaisquer riscos de destruição. Ainda assim, em ambos os casos estão presentes 

considerações sobre a situação das ferrovias naquele momento.  

O pedido de tombamento da Estação Barracão, localizada em Ribeirão Preto, 

foi encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado 

Marcelino Romano Machado, em 1979 (PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980). 

O solicitante argumenta sobre o interesse de instalar ali o Museu do Imigrante, 

assunto que trataremos na sequência, e encaminha as considerações do Lions Clube, 
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instituição privada local. Nesse segundo documento, além da relevância do edifício em 

função de sua vinculação com o processo de imigração, os interessados fazem críticas 

ao uso do prédio, segundo eles, destinado unicamente a uma reversão ferroviária 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980). Consideram tal reversão como “anti-

econômica [sic]”, já que a manobra poderia ser efetuada na própria Companhia de 

Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP), além de apontar os trilhos 

como um problema para o progresso do bairro. 

O outro exemplo, o pedido de tombamento da estação de Guaratinguetá, 

encaminhado pelo Museu Frei Galvão, em 1982 (PROCESSO CONDEPHAAT 

22090/82, 1982), apresenta também um contraponto entre a relação da ferrovia com a 

cidade no passado e presente.  

 

Hoje o trem é acusado de trazer inúmeros problemas para as cidades 
do Vale, com seus trilhos cortando centros e ruas de movimento 
atrapalhando a nova configuração urbana trazida pelo progresso, 
progresso este proporcionado pelos trilhos ao menos no início, que 
transportavam não só os produtos da região, mas que permitiam ao 
interior alguma ligação cultural com a capital (PROCESSO 
CONDPEHAAT 22090/82, 1982, p. 18). 

 

Curiosamente, sem qualquer relação com processo da estação de Barracão, os 

argumentos apresentados em Guaratinguetá parecem questionar e seriam capazes de 

fazer frente às considerações apresentadas no caso anterior. Tais divergências nos 

indicam diferentes percepções sobre a situação das ferrovias no país naquele 

momento, o que se aplica também ao processo de Santa Rita do Passa Quatro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974), no qual a questão aparece pela 

primeira vez. Em síntese, os exemplos demonstram: alegações de risco de destruição, 

casos das estações de Santa Rita do Passa Quatro (aberto em 1974), Cachoeira 

Paulista (aberto em 1977) e Campinas (aberto em 1978); menções à ausência de usos 

ferroviários ou situação de abandono, estações de Bananal (aberto em 1969) e Horto 

Florestal de Rio Claro (aberto em 1974); e, questionamentos ou considerações sobre a 

relação entre ferrovia e cidade, em Barracão (aberto em 1980) e Guaratinguetá (aberto 

em 1982). 

A organização dos processos por datas nos indica alterações na percepção 

das ferrovias; ou, minimamente, a valorização da questão nos pedidos. A situação 

aparece com pouca ou nenhuma relevância nos pedidos anteriores ao processo de 

Santa Rita do Passa Quatro, isto é, até 1974. Entre essa data e 1980, os argumentos 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 70 

mencionam o risco de demolição, exceto nas estações Luz e Brás. O ápice ocorre 

após 1980, quando a questão parece ganhar relações com o planejamento urbano.37 

Apesar das particularidades em cada pedido, há um padrão entre eles, qual 

seja, os solicitantes partilham da interpretação de decadência das ferrovias. Tal 

interpretação estava presente também nas considerações do CONDEPHAAT, como 

demonstra o parecer de abertura da Estação de Santa Rita do Passa Quatro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974), citado anteriormente. Dada a 

importância que o entendimento de decadência das ferrovias exerceu nos processos, 

dedicamos mais algumas considerações ao assunto. 

É comum, na bibliografia atual, afirmar que as ferrovias no Brasil foram 

sucateadas ou, ao menos, passaram por um processo de retração (MATOS, 2010; 

RIBEIRO, 2007; STEFANI, 2007). Contudo, começam a surgir questionamentos sobre 

a solidez dessas afirmações. Nunes (2013) estudou a chamada crise dos sistemas 

ferroviários de Brasil e Argentina, entre as décadas de 1950 e 1990. Para o autor, o 

período representa uma transformação dos negócios ferroviários, título de sua 

publicação. Afirma ainda que, com a retirada de linhas não rentáveis e a redução de 

alguns serviços, em especial o transporte de passageiros, foi possível reduzir o 

pessoal e, assim, aumentar a produtividade do setor. 

Para identificar a situação no período compatível ao nosso recorte de pesquisa, 

entre 1969 e 1984, recorremos ao Anuário Estatístico do Brasil, uma publicação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 

1984; 1987). Contrariando as afirmações de decadência do setor, os dados 

compravam o aumento da produtividade. No gráfico (figura 9), é possível notar o 

crescimento da Unidade de Tráfego 38 , medida que considera os transportes de 

diferentes naturezas.  

 

 

 

 

                                                           
37

 Entre 1980 e 1984 foram solicitados 21 tombamentos de bens de origem ferroviária, incluídos 

os seis hortos florestais solicitados pelo Deputado José Felício Castellano (Vide Tabela). Nos 
anos de 1980, o CONDEPHAAT aprovou o tombamento de treze bens de origem ferroviária, a 
segunda maior quantidade de bens protegidos na mesma década em toda sua atuação. Havia 
relações entre os trechos desativados pela RFFSA e FEPASA e as solicitações de 
tombamento? Os trilhos foram encarados como problemas pelos gestores de cidades? Ambas 
as questões representam possibilidades de desdobramentos desta pesquisa. Como 
complemento da informação, o número de tombamentos fica atrás apenas da década atual, 
entre 2011 e 2014, foram protegidos 18 bens.  
38

 “Unidade de Tráfego – Unidade de medida simultânea de transporte de diferente natureza. 
No Caso específico desse Anuário, tal unidade exprime tonelada-quilômetro útil de carga + 
passageiro-quilômetro.” (BRASIL, 1984, p.803). 
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Figura 9. Transportes Ferroviários no Brasil (1966 - 1986) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BRASIL (1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 1984; 
1987). 

 

 

 

Figura 10. Transportes Ferroviários por Quilômetro Útil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BRASIL (1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 1984; 

1987). 
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O detalhamento desses dados (figura 9) nos permitiu ainda identificar que o 

crescimento não foi proporcional em todos os serviços. Há uma concentração no 

transporte de mercadorias, conforme indicado também por Nunes (2013). No gráfico 

(figura 10), é possível notar que esse tipo de serviço foi responsável pelo aumento da 

produtividade, anteriormente apresentado.39 

A leitura deste gráfico nos passa a impressão de estabilidade nos serviços de 

transportes de passageiros, contudo, ainda que o número se mantenha no período, 

existe uma alteração nos serviços. O número de passageiros dos serviços de “interior” 

registra uma queda contínua, ao passo que os trens de subúrbio passam a transportar 

números cada vez maiores de pessoas (BRASIL, 1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 1984; 

1987). As informações sobre a quantidade transportada por cada serviço aparecem de 

forma individual a partir de 1972 (BRASIL, 1975). 

As políticas do Ministério dos Transportes, nos anos de 1970, foram marcadas 

pela racionalização das estruturas administrativas e custos (ANDREAZZA, 1974; 

SCHOPPA, 1982). São parte do mesmo contexto os denominados corredores de 

exportação (ANDREAZZA, 1974). A mudança nos serviços apontada por Nunes 

(2013) pode ser confirmada também por outras fontes, por exemplo, os discursos de 

Mário Andreazza (1974), Ministro dos Transportes, entre 1967 e 1974.  

Em discurso datado de 20 de dezembro de 1972, por ocasião da entrega da 

primeira locomotiva da empresa General Eletric a ser fabricada no Brasil, o Ministro 

exaltou as políticas do setor para redução do criticado déficit ferroviário: 

 

Criterioso, objetivo e paciente tem sido o trabalho realizado pelo 
Governo na área dos transportes ferroviários, modernizando, 
reaparelhando, investindo e, ainda, reduzindo os quadros de pessoal 
das ferrovias, sem criar problemas sociais de desemprego, 
erradicando trechos ferroviários de operação antieconômica sem 
prejuízo para as populações que têm previamente assegurado o 
transporte rodoviário mais adequado às suas necessidades 
(ANDREAZZA, 1974, p. 227).  

 

Quando comparamos a fala anterior aos argumentos apresentados pela 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista para solicitação de tombamento da 

estação, por exemplo, fica clara a existência de diferentes posições sobre os mesmos 

fatos, contudo, não necessariamente isoladas. Entre suas considerações, o solicitante 

do processo em questão afirma: “Agora com o avanço das Estradas de Rodagem e o 

                                                           
39

 Além do transporte de passageiros e mercadorias, representados no gráfico, os documentos 

mencionam ainda o transporte de animais e mercadorias. Contudo, em função dos baixos 
números apresentados, quando comparados aos demais serviços, optamos por não 
representá-los para não comprometer a leitura do gráfico. Além disso, não eram essenciais 
para nossa reflexão. De toda forma, nos parece válido registrar que ambos apresentam queda 
no período (BRASIL, 1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 1984; 1987) 
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Império do automóvel, já desde algum tempo, a venerada estação entra em 

decadência” (PROCESSO CONDEPHAAT 20316/77, 1977, p.02). Está aqui em 

questão a substituição das ferrovias pelo transporte rodoviário. Em oposição, como 

visto, o mesmo fato aparece como ação positiva no discurso de Andreazza (1974). 

Assim sendo, consideramos que as afirmações sobre a decadência das 

ferrovias, atualmente consolidadas em diferentes trabalhos acadêmicos, sejam frágeis 

quando confrontadas com trabalhos como o de Nunes (2013) e o conjunto de dados 

aqui apresentados. Por outro lado, não é estranho que a percepção dos solicitantes 

sobre as alterações nas políticas de transportes ferroviários estivesse associada à 

ideia de decadência e sucateamento, já que em 1973, por exemplo, Andreazza (1974) 

afirmou que as estradas de rodagem já haviam substituído 5.741 quilômetros de 

ramais ferroviários antieconômicos.  

Como desdobramentos, supomos ainda que essa visão de decadência possa 

ter sido agravada pela redução nos transportes de passageiros de interior, serviço que 

apresentou queda constante entre 1976 e 1986 (BRASIL, 1969; 1972; 1975; 1978; 

1981; 1984; 1987). Apenas nas estações de Luz e Brás, ambas localizadas na cidade 

de São Paulo, não foram apresentadas quaisquer considerações sobre a entendida 

decadência das ferrovias. A explicação pode estar no crescimento dos denominadas 

trens de subúrbio, serviço que apresentou crescimento entre os anos citados (BRASIL, 

1969; 1972; 1975; 1978; 1981; 1984; 1987), contudo, seria necessária uma nova 

investigação, alheia a esta pesquisa. De toda forma, ainda que não possamos afirmar 

que a interpretação de decadência tenha sido a principal motivação dos pedidos 

analisados, uma vez que cada caso tem seu contexto específico, cremos ter sido 

capazes de demonstrar a relação entre as alterações no setor de transportes e as 

percepções dos solicitantes nesse período. 

Por último, a indicação de novo uso para o edifício protegido, em especial 

como museu, também foi uma questão recorrente nos pedidos de tombamento. O 

exemplo mais claro é o da Estação Ferroviária de Barracão, processo aberto em 1980 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21364/80, 1980). O documento de apresentação 

encaminhado pelo Deputado Marcelino Romano Machado, através da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, não faz menções à relevância do bem, cita 

apenas o interesse em instalar ali o Museu do Imigrante: 

 
Com meus cumprimentos, solicito de Vossa Excelência, as suas 
dignas determinações no sentido de que o prédio da Estação 
Barracão, da FEPASA, situada no bairro do Ipiranga (ex-Barracão), 
no município de Ribeirão Preto, seja transformado em patrimônio 
histórico daquela cidade, instalando ali o “Museu do Imigrante”, que 
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será o primeiro do Estado de São Paulo (PROCESSO 
CONDEPHAAT 21364/80, 1980, p.2).  

 

As propostas de uso desses espaços como museus já haviam aparecido em 

processos anteriores, inclusive no caso da estação de Bananal, primeiro processo de 

bens ferroviários no Estado (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). O pedido 

interno ao CONDEPHAAT foi realizado por Vinício Stein Campos, representante do 

Serviço de Museus Históricos (SMH), em 1969. O mesmo Conselheiro figurou no 

pedido de proteção do Museu e Horto Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro 

(PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 1974), e da Estação de Santa Rita do Passa 

Quatro (PROCESSO CONDEPHAAT 00467/74, 1974), estação desativada que, 

naquele momento, abrigava o Museu Histórico e Pedagógico “Zequinha de Abreu”. 

O detalhamento dos processos mencionados nos permitiu identificar uma 

relação entre eles, a criação dos Museus Históricos e Pedagógicos (daqui em diante, 

MHP).40 Tal informação se torna relevante quando lembramos que as estações de 

Bananal (1969), Santa Rita do Passa Quatro (1974) e Horto de Rio Claro (1974) foram 

os primeiros processos de tombamento de bens ferroviários, abertos pelo 

CONDEPHAAT. Com o cuidado de não alongar excessivamente as discussões sobre 

os solicitantes, nos restringiremos a breves apontamentos sobre as relações entre 

Vinício Stein e os pedidos mencionados. 

O vínculo entre ferrovias e a instalação de MHP pode estar relacionado à 

importância do meio de transporte para a ocupação do território paulista, conforme 

indicado por Misan (2008). Para a autora, além das condicionantes históricas, a 

localização geográfica também determinou o posicionamento de diversas cidades. A 

partir da sobreposição da localização dos museus no mapa da malha ferroviária de 

1903, Misan (2008) destaca que coincidem muitas das cidades que viriam a abrigar 

MHP, entre os anos de 1950 e 1970: Presidente Prudente, Ourinhos, Catanduva, Rio 

Preto, Sorocaba, Tatuí, Itu, Capivari, Campinas, Amparo, Itapira, Mogi Mirim, Araras, 

Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Pirassununga, Avaré e Jaú. Para a autora, a escolha 

formava parte da composição de uma identidade geográfica. 

Vinício Stein Campos foi personagem de destaque nas políticas de MHP 

(MISAN, 2008), tendo atuado também como Conselheiro do CONDEPHAAT, entre 

                                                           
40

 “Decretos estaduais criaram os museus históricos e pedagógicos, entre os anos de 1950 a 
1970, colocando-os sob a direção do Serviço de Museus Históricos, órgão pertencente à 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e instalando-os em diversas cidades do 
interior de São Paulo. Hoje, eles constituem a maior rede de museus históricos e públicos 
criada no país. Em 1968, os museus foram transferidos à Secretaria de Estado da Cultura, 
passando à guarda e administração do Departamento de Museus e Arquivos (Dema-SEC). Em 
1998, a tutela dos museus, até então do Estado, é transferida às respectivas cidades por meio 
do processo de municipalização, coordenado pelo Dema-SEC.” (MISAN, 2008, p. 1). 
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1969 e 1975. Sua posição sobre a relação entre patrimônio e museu pode ser 

identificada em uma de suas publicações sobre museologia (CAMPOS, 1973). Sem 

delongas, o autor afirma que “o Museu é na verdade a única solução para o caso da 

defesa e preservação de nosso patrimônio histórico. Não existe outra maneira de 

salvá-lo da destruição” (CAMPOS, 1973, p. 131). 

Por outro lado, a indicação de uso ou presença de museus nos tombamentos 

de bens ferroviários pode ter relações mais sólidas do que a opinião do Conselheiro. 

Compatível com o proposto por Stein (CAMPOS, 1973), o Artigo 6° do Decreto 10.247 

de 1968 (SÃO PAULO, 1968), que organiza o CONDEPHAAT, aponta a 

obrigatoriedade dos imóveis do Estado classificados como patrimônio histórico ou 

artístico em abrigar com exclusividade museus da espécie e de caráter público. Esse 

fato não foi mencionado em nenhum dos processos, contudo, apresenta novas 

informações para se pensar as motivações que originaram os três pedidos de proteção 

mencionados. 

No caso de Bananal, Vinício Stein demonstra, em diferentes oportunidades, 

que não estava clara a propriedade do bem, posteriormente esclarecida como de 

propriedade federal (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). Um recorte de 

jornal anexo ao mesmo processo pode indicar ainda a relação entre o MHP e o edifício 

em processo de tombamento.  

 

Figura 11. Recorte do Estado de SP 13/10/1970 

 

Fonte: Processo CONDEPHAAT 15465/69 (1969, p.15). 
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Estamos cientes de que essas informações não são suficientes para 

apresentar conclusões, contudo, entendemos que sejam válidas, ao passo que 

identificam outras possibilidades de leitura das ações. Além disso, servem para 

demonstrar o potencial de estudos sobre os solicitantes. Dessa forma, como primeira 

parte do estudo do processo de tombamento do Acervo da Estrada de Ferro Perus-

Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 21.273/80, 1980), apresentamos 

considerações sobre o solicitante, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária 

(ABPF).  

 

2.2.  A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) 

 

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) é uma entidade, 

criada em 1977, voltada à preservação ferroviária no Brasil. Atualmente, possui o título 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e atua em diferentes 

Estados do país, por meio de sedes regionais (ABPF, 2015). Na mesma página web, a 

Associação destaca quatorze resultados de sua atuação, ações como campanhas de 

preservação junto ao Poder Público, realização de excursões e operação de trens 

turísticos.41 Entre essas ações, está mencionado o pedido de tombamento da Estrada 

de Ferro Perus-Pirapora (EFPP), objeto de nossa pesquisa nesta etapa. 

Identificar os objetivos declarados pela ABPF no início de sua atuação, período 

compatível com nosso interesse, foi necessário para contextualizar e compreender o 

pedido de tombamento em questão. Essa investigação específica representa um 

aprofundamento, esforço direcionado ao estudo de caso. Para esse propósito, 

utilizamos como fonte principal os textos da Associação na Revista Ferrovia, 

publicados continuamente entre 1979 e 1982 (vide tabela 1). 42  Como resultado, 

identificamos que, apesar da presença em diferentes ações, a atuação da ABPF teve 

como essência a militância contra a destruição física de locomotivas a vapor.  

Para Cooper (2011), a cidade de Campinas foi o coração do movimento 

voluntário de preservação ferroviária no Brasil. O autor faz uma referência ao trecho 

                                                           
41

 No Estado de São Paulo, os seguintes serviços turísticos são exemplos de trens operados 
pela ABPF: Viação Férrea Campinas-Jaguariúna (Região Metropolitana de Campinas/SP), 
Trem dos Ingleses (Santo André/SP) e Trem do Imigrante (São Paulo/SP). Conforme a 
Associação Brasileira dos Operadores de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC, 2015), com 
exceção do primeiro, os demais mencionados não são considerados trens turísticos e recebem 
a denominação de trens históricos e culturais. 
42

 Conforme relatado por Del Bianco (2015), o espaço para publicação foi cedido gratuitamente 
pela AEEFSJ, em que cita o apoio do engenheiro Antranik Karabachian. Identificamos o nome 
do engenheiro associado à seção “Agenda” em diferentes oportunidades, entre elas, por 
exemplo, em uma edição de 1981, na qual destaca uma publicação sobre os riscos de 
desaparecimento da EFPP, feita pelo Jornal da Tarde de São Paulo (KARABACHIAN, 1981). 
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ferroviário operado pela ABPF e seu modelo de organização enquanto associação. De 

fato, ainda que tenhamos visto que o interesse pela preservação de objetos 

ferroviários não era uma novidade,43 a organização da sociedade civil e o trabalho 

voluntário podem ser considerados diferenciados.  

Outros trabalhos corroboram a afirmação de ser a ABPF a primeira associação 

do gênero (ALLIS, 2006; MATOS, 2010; RIBEIRO, 2007). Em Matos (2010), é possível 

ainda identificar a relação dessa com o surgimento de outras associações no Rio de 

Janeiro, a exemplo da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF).44 

Em São Paulo, a criação do Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio 

Cultural (IFPPC), em 2001, atual gestor do acervo da EFPP, também está associada à 

ABPF. Essa informação e as semelhanças entre as duas associações serão 

abordadas no capítulo 3. Por ora, consideraremos a relevância da ABPF na formação 

e características dessas associações.  

O nome do engenheiro francês Patrick Dollinger (ABPF, 2015; MATOS, 2010; 

COOPER, 2011) aparece nas publicações e também nos relatos de nossos 

entrevistados (MORAES, 2015; DEL BIANCO, 2015; RODRIGUES, 2015) como 

responsável pela essência da proposta de atuação da ABPF. A partir de informações 

dispersas nas fontes citadas, identificamos que ele chegou ao Brasil em 1966 e 

trabalhou na empresa Cargil, multinacional do setor de alimentos, presente no país 

desde 1965 (CARGILL, 2015).  

Conforme Moraes (2015), Dollinger era um especialista no comércio de 

algodão. Em todos os relatos (MORAES, 2015; DEL BIANCO, 2015; RODRIGUES, 

2015), foram destacadas as viagens por vários Estados, realizadas a serviço, 

deslocamentos que, segundo os entrevistados, tornaram possível a que Patrick 

Dollinger percebesse o material desativado. Sua experiência em preservação também 

foi mencionada. Moraes (2015) afirma que Dollinger já havia participado de outras 

associações do gênero na Europa, mas que o modelo proposto para a ABPF, com 

trabalho voluntário, era algo incomum naquele momento. O entrevistado explica que o 

voluntariado era restrito, provavelmente apenas ao trabalho da igreja. 

                                                           
43

 Essa afirmação contraria os relatos apresentados pelos associados em diferentes entrevistas 
(DEL BIANCO, 2015; RODRIGUES, 2015; MORAES, 2015) e publicações (ABPF, 2015; 
RIBEIRO, 2007). Contudo, conforme mencionado ainda na introdução, em 1970, o Instituto 
Mairiporã demonstrou o interesse em implantar uma ferrovia e um museu ferroviário (REVISTA 
FERROVIA, 1972). Anterior a esse, em um recorte anexo ao processo da estação ferroviária 
de Bananal, datada de 1970, a reportagem menciona: “já se pensa, também, em solicitar à 
Rede Ferroviária Federal — proprietária da estação — a doação de uma velha locomotiva a 
vapor e alguns metros de trilhos para transformá-la em museu turístico” (PROCESSO 
CONDEPHAAT15645/69, 1969, p.15). 
44

 Nesse caso específico, o surgimento está associado à existência de divergências entre as 

equipes das regionais Rio de Janeiro e São Paulo (MATOS, 2010). 
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Emocionado, Del Bianco (2015) nos falou sobre a surpresa negativa com o 

falecimento do fundador, passagem apontada como um duro golpe para a ABPF e 

seus membros. Patrick Dollinger (figura 12) faleceu na França, em 17 de julho de 

1986, após um acidente de automóvel (ABPF, 2015). 

 

Figura 12. Patrick Dollinger 

 

Fonte: ABPF Regional Campinas (2015)  

 

A publicação de um anúncio feito por Dollinger no jornal O Estado de São 

Paulo, em fevereiro de 1977, foi, a nosso ver, o primeiro passo para a criação da 

ABPF. Tratava-se de um convite para interessados em fundar uma associação voltada 

à “[...] preservação, restauração e operação de locomotivas a vapor e assuntos 

ferroviários em geral” (apud ABPF REGIONAL CAMPINAS, 2015).45  

A efetiva fundação da ABPF ocorreu em setembro de 1977 (ABPF, 2015). Os 

nomes de Sérgio José Romano e Juarez Spaletta aparecem em destaque nessa 

página, uma vez que foram os primeiros a entrar em contato e, juntamente com Patrick 

                                                           
45

 A página da ABPF REGIONAL CAMPINAS (2015) apresenta também uma imagem do 
recorte desse jornal. O texto original tem como título, ou destaque, as locomotivas a vapor, 
palavras escritas com letras maiúsculas: “LOCOMOTIVAS A VAPOR: Com a finalidade de 
iniciar uma associação, tendo como interesse principal a preservação, restauração e operação 
de locomotivas a vapor e assuntos ferroviários em geral, procuro pessoas interessadas neste 
hobby muito popular na Europa e nos Estados Unidos. Escrever para Patrick Dollinger CP 
2778, CEP 01000, São Paulo, ou telefone 32-0579 noite 853-4728”. (ABPF, 2015).  
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Dollinger, antes da criação, ficaram responsáveis em contatar pessoas com o mesmo 

ideal. Del Bianco (2015) foi uma das pessoas convidadas nesse período: 

 

Eu conheci a ABPF em um trem da FEPASA, indo fotografar as 
oficinas lá em Campinas, quando apareceu o Patrick, o Juarez 
Spaleta e o Sérgio Romano, meu grande irmão. Nós fomos em um 
carro restaurante, aquele de três eixos, maravilhoso, da Paulista, e 
vieram me convidar a fazer parte desse grupo de preservação (DEL 
BIANCO, 2015). 

 

Segundo os entrevistados, não havia critérios para ser um associado, exceto, 

obviamente, o interesse por ferrovias, em especial por locomotivas a vapor (MORAES, 

2015; DEL BIANCO, 2015; RODRIGUES, 2015). Del Bianco (2015) relata um 

interesse particular por locomotivas com tração diesel e a existência de uma vertente 

“diseóloga” da Associação. Contudo, afirma que o grupo era mais voltado ao vapor. 

Essa inclinação da ABPF, resultado destacado na pesquisa, foi reforçada também 

pelos demais entrevistados (MORAES, 2015; RODRIGUES, 2015). 

O perfil dos Associados naquela época foi descrito por eles como diverso. 

Moraes (2015) relata que sentia orgulho da Associação pelo fato de reunir pessoas de 

diferentes classes e profissões, momento em que cita nominalmente: Patrick, 

especialista em comércio de algodão; Juarez Spaletta, engenheiro mecânico; 

Eduardo, torneiro mecânico; Sérgio Mártire, funcionário público da Justiça do 

Trabalho; Jair Calvo, mecânico do Departamento de Estradas de Rodagem (DER); 

José Padovani, fazendeiro; e a si mesmo, restaurador. 

Mesmo sem um perfil padrão, identificamos uma caraterística comum nos 

relatos sobre o início da participação na ABPF de nossos entrevistados: todos 

mencionam a prática do ferreomodelismo.46 Del Bianco (2015) nos contou que as 

primeiras reuniões do grupo foram realizadas na maquete de ferreomodelismo 

localizada no Parque do Ibirapuera, atual Sociedade Brasileira de Ferreomodelismo 

(SBF). Em sua fala, notamos ainda a existência de uma relação entre o modelismo e a 

preservação: “Logicamente, eu como ferreomodelista, se você mexer em miniatura, 

mexer em um trem 1:1 [referência à escala] é mais legal ainda” (DEL BIANCO, 

2015).47 

                                                           
46

 Moraes (2015) afirmou que tomou conhecimento da ABPF a partir de um cartaz fixado na 
loja Lupatelli, especializada em artigos do gênero. Rodrigues (2015) nos contou que era 
conhecido do grupo enquanto ferreomodelistas e seu convite foi pensado para a atuação na 
EFPP.  
47

 Não identificamos estudos que abordem a possível relação entre o ferreomodelismo e os 
interesses da preservação ferroviária. Dessa forma, supomos que possa ser uma nova variável 
para pesquisas futuras.  
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Devemos deixar claro que a fala de Del Bianco (2015) foi feita de forma 

descontraída e não deve ser interpretada como descomprometida. Sem representar 

um demérito, acreditamos que a diversão foi sim um elemento que coexistiu à 

seriedade do trabalho de da preservação. O interesse em andar de trem aparece 

juntamente com outras diferentes motivações, inclusive afetivas. Por exemplo, um dos 

motivos elencados por Moraes (2015) aponta uma forte relação com seu avó, antigo 

engenheiro ferroviário. A fala do mesmo entrevistado ilustra proximidade entre os 

elementos: 

 

Todo mundo queria andar de trem [...] Não vou dizer que não 
houvesse seriedade, tinha muita seriedade sim. Agora, basicamente, 
o menino que tem dentro de cada homem adulto estava ali, dando 
pulos com a ideia do trem. Isso era muito presente, era importante 
sim. A gente em dado momento percebeu: olha, não podemos ficar 
nisso e procuramos / acho que nós repetíamos isso para nós 
mesmos. Porque nós sabíamos que se só quiséssemos andar de 
trem, aí que não ia andar de trem. Tinha que pensar no resto. 
(MORAES, 2015). 

 

Conforme Del Bianco (1979), a ABPF tinha como propósito: recolher todo 

material ferroviário que pudesse ser recuperado para a exposição em um futuro museu 

ferroviário.48 O texto “Aos Amigos Ferroviários” foi a primeira publicação do grupo na 

Revista Ferrovia e contava, com detalhes, sobre a atuação da Associação: 

 

Fundada a ABPF, definiu-se os seus projetos mais importantes: a) 
obter um trecho ferroviário (desativado pelas estradas de ferro), para 
armazenar o acervo da Associação, e onde, futuramente circulará um 
trem turístico; b) preservar tudo o que se relacione com ferrovias; c) 
localizar uma sede em São Paulo, para reuniões, trocas de idéias, 
organização de uma biblioteca para consultas, arquivos fotográficos, 
enfim um local para desenvolver atividades sociais. (DEL BIANCO, 
1979, p.22) 

 

Apresentada a síntese sobre o solicitante e a os argumentos que justificam 

nosso entendimento sobre o destaque atribuído às locomotivas a vapor, retomaremos 

a discussão sobre o discurso de decadência das ferrovias. 

2.2.1. Sucateamento das Locomotivas? 

 

A criação da ABPF é indissociável do contexto de alteração das políticas de 

transportes ocorridas na década de 1970. Conforme anteriormente mencionado, o 

período foi marcado pela erradicação de ramais considerados “antieconômicos” 

                                                           
48

 Em sua entrevista, Del Bianco (2015) relata a importância de selecionar o material rodante 
que seria preservado também com base em seu estado, presando, assim, pela capacidade de 
recuperação.  
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(ANDREAZA, 1974). Tais mudanças, especificamente a desativação de linhas e 

substituição de materiais rodantes, foram interpretadas pelo grupo como abandono da 

história ferroviária (DEL BIANCO, 2015; RODRIGUES, 2015; MORAES, 2015; 

RIBEIRO, 2007). O mesmo entendimento aparece hoje na página “Associação” como 

motivação principal para a criação do grupo: 

 

Patrick chegou ao Brasil em 1966 (período de transição da tração a 
vapor para a diesel) e, preocupado com o abandono da história 
ferroviária brasileira, resolveu criar uma entidade de preservação nos 
moldes das existentes na Europa e Estados Unidos (ABPF, 2015). 

 

Nos gráficos a seguir (figuras 13 e 14), podemos notar que, de fato, houve uma 

redução no número de locomotivas a vapor em operação no período estudado. 

Conforme o IBGE (BRASIL, 1967), em 1966, o Brasil contava com 815 locomotivas 

com tração a vapor. Em 1977, esse número era de apenas 24 equipamentos (BRASIL, 

1985). Dessa forma, falamos em uma redução de aproximadamente 97% no número 

de locomotivas desse tipo em operação.  

 

Figura 13. Gráfico. Locomotivas a Vapor (1966 – 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE (1966 – 1985). 

 

O número de unidades apresenta estabilidade entre 1977 e 1984, extremo de 

nosso recorte. Contudo, a tração a vapor apresenta porcentagens praticamente nulas 

dentro da quantidade total de locomotivas no país.  
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Figura 14. Locomotivas em Operação por Força Motriz. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasil (1969; 1971; 1973; 1975; 1978; 1981; 1985) 

 

Por outro lado, a redução de locomotivas a vapor representava um importante 

avanço tecnológico no setor ferroviário, ação exaltada pelo Governo Federal. Em 

1972, por exemplo, o então Ministro Mário Andreazza (1974) falou sobre os 

investimentos e reaparelhamento das ferrovias: 

 

A dieselização completa de nossas estradas de ferro, que, por 
motivos técnicos e econômicos, se constitui num dos maiores anseios 
dos administradores ferroviários com a erradicação da tradicional 
locomotiva a vapor, de inestimáveis serviços prestados no passado, é 
finalmente uma realidade. (ANDREAZZA, 1974, p.226).49 

 

Dessa forma, identificamos a existência de interpretações opostas relacionadas 

à substituição das locomotivas a vapor: para o Governo, o reaparelhamento e 

modernização do setor; para a ABPF, o abandono. Em uma leitura atual, podemos 

apontar a existência de uma tensão entre o valor de uso e valor simbólico (BALLART, 

1997); desativar ou substituir equipamentos resultava em um entendimento de 

descaso com a história. 

A interpretação apresentada guiou o trabalho da ABPF. Não por menos, as 

ações estiveram concentradas na atuação contra a destruição física de locomotivas a 

vapor. Esse tipo de ação teve destaque nas publicações (MORAES, 1980; 

DOLLINGER, 1980; DEL BIANCO, 1979) do período e segue presente na página da 

Associação (ABPF, 2015). Em determinados momentos, também nas entrevistas, os 

                                                           
49

 Pronunciamento realizado em 20 de dezembro de 1972. Entrega da primeira locomotiva 
fabricada pela empresa General Eletric (GE) fabricada no Brasil (ANDREAZZA, 1974). 
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esforços parecem ser resumidos a uma "luta contra o maçarico", expressão que 

aparece com frequência nas menções sobre o corte de locomotivas. Como exemplo, 

selecionamos uma fala de Patrick Dollinger, após a realização de uma excursão para 

Jundiaí: “Todos nós temos raízes na ferrovia. É preciso conscientizar a população da 

importância cultural e histórica e da necessidade de se preservar as locomotivas que 

sobreviveram ao maçarico” (REVISTA FERROVIA, 1982).  

2.2.2. Patrimônio Histórico Ferroviário e Memória Ferroviária Nacional 

 

De nosso conhecimento, as expressões Memória Ferroviária Nacional e 

Patrimônio Histórico Ferroviário apareceram pela primeira vez nos textos em estudo 

neste capítulo, respectivamente, em Del Bianco (1979) e Moraes (1980). Ambos, 

conceitos atualmente comuns no vocabulário dos órgãos de preservação do 

patrimônio, mas que não figuraram nos pareceres de Técnicos e Conselheiros no 

período investigado. No CONDEPHAAT, o termo Patrimônio Histórico Ferroviário é 

utilizado na carta encaminhada pela ABPF para a solicitação do tombamento da E.F. 

Perus-Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 21.273/80, 1980, p.4).  

Atualmente, as expressões Patrimônio Ferroviário e Memória Ferroviária são 

comuns para uma grande parcela da sociedade brasileira, presentes inclusive nas 

falas de guias e folhetos de serviços turísticos ferroviários. Entre outros possíveis 

motivos, a popularização e presença em atividades turísticas estão relacionadas 

também aos trabalhos do IPHAN.50 Em 2007, o Governo Federal atribui ao IPHAN (Lei 

11.483, de 31 de maio de 2007) a responsabilidade de preservar e difundir a Memória 

Ferroviária, constituída pelo patrimônio artístico, cultural e histórico do setor ferroviário 

(BRASIL, 2007). Essas ações estavam inseridas nos processos de liquidação e 

extinção da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA). 

Segundo o IPHAN (2015), o Patrimônio Ferroviário Brasileiro é constituído por 

um amplo universo de bens imóveis; bens móveis; bens integrados, aos quais estão 

incluídos relógios, sinos, etc.; acervos documentais; além do patrimônio imaterial, 

representado pelos costumes, tradições e outras influências. 

Em primeiro lugar, é necessário alertar que a utilização dessas expressões 

pela ABPF pode e contém distanciamentos da interpretação atual. Apesar das 

semelhanças entre Patrimônio Histórico Ferroviário e Patrimônio Ferroviário, 

expressões presentes na legislação vigente, o segundo é indissociável de Patrimônio 

Industrial (RODRIGUES, 2010; KUHL, 1998). A consolidação desse conceito, por sua 

vez, é posterior ao período investigado, e remete à Carta de Nizhny Tagil sobre 

                                                           
50

 Vide Cartilha para Proposição de Trens Turísticos e Culturais (BRASIL, 2010). 
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Patrimônio Industrial (TICCIH, 2003), publicada em 2003. A mesma ressalva pode ser 

aplicada à “Memória”. Dessa forma, fica clara a existência de particularidades 

temporais.  

A luta contra a destruição da “memória ferroviária”, citada por Del Bianco 

(1979), tem nas locomotivas a vapor a essência de sua atuação — em consonância 

com intuito original de Patrick Dollinger para a criação de uma associação de 

preservação. As máquinas estão presentes nas solicitações de tombamento, 

denúncias contra a venda de acervos e cortes de material, além da operação do trem 

em Jaguariúna. Dollinger (1980), presidente da ABPF, relata parceria com a Secretaria 

de Cultura do Estado de São Paulo para sustar a venda do acervo da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, além de ações junto a RFFSA para impedir o corte de locomotivas a 

vapor em Barra Mansa. Essas ações convergem de diferentes formas para a 

finalidade de preservação, e estão sempre relacionadas ao material rodante. 

Considerando o conjunto das publicações, a luta em favor da memória 

ferroviária se confunde com as ações contra o sucateamento das ferrovias, pois 

podemos citar, por exemplo, o uso da palavra “destruição” ao tratar da memória (DEL 

BIANCO, 1979). Dessa forma, a mobilização para a preservação da memória tem 

início nas atuações contra o sucateamento e/ou outras ações consequentes desse 

processo, que coloquem em risco a integridade do acervo.  

Na mesma lógica contrária ao sucateamento está o entendimento de 

patrimônio ferroviário, para o qual a locomotiva aparece como elemento 

representativo. Com o título “Por que Preservar o Patrimônio Histórico Ferroviário?”, 

Moraes (1980) argumenta sobre a relevância da preservação com justificativas de 

recordação do passado e o caráter educativo da ação. O autor parece reivindicar 

atenção para a causa ao compará-la com a importância de uma igreja colonial:  

 

Ora, uma velha locomotiva é, tanto quanto a mais formosa igreja 
colonial, mais um testemunho histórico, um ‘bem cultural’ [...] Logo, 
um bem cultural de origem ferroviária, também merece e deve ser 
protegido e respeitado, tanto quanto qualquer outro. (MORAES, 1980, 
p.27) 

 

O patrimônio ferroviário refere-se, assim, ao material rodante e, entre ele, 

destaca-se a máquina a vapor; enquanto a memoria ferroviária é mais evocada com 

respeito à historia ferroviária e, muitas vezes, associada à forte presença da tecnologia 

a vapor na operação ferroviária. Daí, não estranharmos que a locomotiva a vapor seja 

o ícone dessa memória, assim como é a igreja colonial para o imaginário de uma 

história da arquitetura brasileira. Daí também ser compreensível a luta contra o 
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sucateamento das locomotivas, o que podemos encontrar nos pedidos de 

tombamento, solicitados pela ABPF.  

2.3. O Pedido de Tombamento da Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

 

Em 1980, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) 

manifestou ao CONDEPHAAT sua preocupação com a venda da Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Naquele momento, 

juntamente com os bens da Companhia Cimento Portland Perus, a ferrovia estava 

incorporada ao patrimônio nacional e tinha leilão previsto para 20 de maio do mesmo 

ano. Seguindo a lógica das ações mencionadas no tópico anterior, alegam, como 

motivação do pedido, o risco de extinção da ferrovia. Para justificar o pedido, o grupo 

encaminhou um estudo detalhado e outras publicações complementares sobre a 

estrada de ferro. Esse documento é base das reflexões apresentadas neste tópico.51 

A Estrada de Ferro Perus-Pirapora foi aberta em 1914, com o propósito de 

transportar romeiros entre São Paulo e Pirapora do Bom Jesus. Contudo, após 

aditamentos de prazo, a ferrovia nunca atingiu seu destino final. Conforme Siqueira 

(2001), as metas da Companhia Industrial e de Estradas de Ferro Perus-Pirapora 

(CIEFPP) superavam o transporte de passageiros e a exploração de cal, sendo 

estudada desde 1915 a possibilidade de instalação de uma usina de cimento nas 

dependências da companhia. Em Agosto de 1924, a CIEFPP e a Drysdale & Pease, 

empresa canadense com sede em Montreal, firmaram sociedade com objetivo de 

fabricação e venda de cimento e de produtos derivados. Assim, ainda segundo o 

autor, a empresa brasileira arrendou, pelo prazo de trinta anos, a própria estrada de 

ferro, material rodante, oficinas e edifícios nas dependências da linha férrea.  

Em 1951, a fábrica de cimento passou ao capital nacional, adquirida pelo 

empresário João José Abdalla, passando a ser denominada Companhia Brasileira de 

Cimento Portland Perus. A ferrovia, empresa independente e do mesmo proprietário, 

prestava serviços de transporte para a fábrica de cimento. Foi também após esse 

período, com o desuso da bitola de 60 cm, que a EFPP adquiriu material rodante de 

companhias como a Tramway da Canteira, Fazenda Dumont, Companhia Paulista, 

etc. Na década de 1970, foi confiscada pelo Governo Federal, situação na qual se 

encontrava, quando da abertura do processo.52   

                                                           
51

 A documentação inicial apresentada pelo solicitante corresponde ao intervalo entre as 
páginas 2 e 62 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 
52

 As informações detalhadas sobre a propriedade da EFPP no período estão presentes no 
item 3.1. A posição dos proprietários. 
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Conforme presente nas considerações da ABPF, a Perus-Pirapora era um 

exemplo característico de pequena ferrovia com finalidade dirigida, similar a outras 

denominadas por Odilon Matos (1974 apud PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980; MATOS, 1990) como “cata-café” ou “puxa-cana”. Diferente de suas congêneres, 

relacionadas à agricultura, a construção da EFPP estava relacionada à primeira 

fábrica de cimento do país, em um subúrbio que se industrializava (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Ainda conforme o solicitante, foi justamente essa 

particularidade — transporte para indústria — o fato dessa fonte não se haver 

esgotado em poucos anos, o que torna o caso uma exceção: “[...] salvando-a do 

fechamento que atingiu suas congêneres quando da decadência do café nas regiões 

que serviam ou de sua obsolescência nas usinas de açúcar” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p.5). 

Ainda que a EFPP não estivesse integrada à Rede Ferroviária Nacional, como 

os outros bens e ferrovias mencionados nas ações do grupo, os argumentos da ABPF 

também estiveram apoiados em uma ideia de decadência do modal: “Após o chamado 

‘ciclo ferroviário’, advém a decadência das ferrovias, gerando nova era de profundas 

modificações nos sistemas de comunicação do país, em que as estradas de ferro são 

substituídas pelas rodovias” (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Em 

sequência, recorrem a Matos (1974 apud PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980; MATOS, 1990) para apontar a ausência de aparelhamento e a concorrência do 

automóvel como causa da obsolescência dessas pequenas ferrovias.  

A Associação menciona o contexto dos anos de 1950 e a autorização de 

supressão dessas pequenas ferrovias; contudo, a organização dessas considerações 

demonstra a conexão com os argumentos do grupo nos anos de 1970 e nos de 1980. 

O exemplo mais claro é a referência ao número de quilômetros de ferrovias similares, 

suprimidas a partir de autorização legal em 1955 (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980): “só no Estado de São Paulo, quase mil quilômetros de estradas 

foram suprimidas, abrangendo vinte e sete trechos de pequenas estradas ou ramais 

de grandes empresas” (MATOS 1974 apud PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980; MATOS, 1990). Esse assunto, em nosso entendimento, aparece associado às 

discussões sobre as linhas antieconômicas, tema contemporâneo ao pedido de 

tombamento e aos propósitos da ABPF. 

Após a apresentação desse contexto, o solicitante afirma que, frente a isso,  — 

a supressão dos exemplos similares —, fica evidente a singularidade da qual se 

reveste a sobrevivência de uma dessas empresas, com equipamentos e instalações 

em funcionamento (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Assim sendo, 

notamos que a representação do bem está atrelada ao testemunho dessas pequenas 
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ferrovias e, por consequência, à interpretação do solicitante, associada à decadência 

do modal.  

O documento principal era composto pelos seguintes tópicos: Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora: histórico; O seu patrimônio: valor histórico; O pedido de tombamento; 

Bibliografia e Fontes; e, Notas (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). A 

própria organização do texto contém indicadores sobre a interpretação do bem, em 

especial seu conjunto de locomotivas. O tópico O seu patrimônio: valor histórico é 

composto por dois subtítulos, “material rodante” e “instalações”. Nesse item, há uma 

descrição detalhada sobre as locomotivas a vapor e sua origem, atenção dada em 

menor proporção aos demais componentes. 

Sobre as justificativas para a proteção, os argumentos destacam o fato de ser 

um conjunto completo e suas características de uso e manutenção:  

 

O motivo essencial de se solicitar a preservação da Estrada de Ferro 
Perús-Pirapora, é o fato de ser ela um conjunto completo, em 
funcionamento normal e integral, o que lhe atribui um valor cultural 
mais amplo que o de uma amostragem histórica composta por 
objetos, ainda que muito completa, visto que no presente caso 
sobrevive com ela uma tradição de uso e manutenção artesanal já 
que quase morta pelo progresso e tecnologia. Fica clara, porém, a 
necessidade de se conciliar a preservação ideal com a possível 
(PROCESSO CONDEPHAT 21273/80, 1980, p. 4, grifos nossos). 

 

A leitura completa do pedido de tombamento (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980) nos permitiu identificar que a mencionada “tradição de uso e 

manutenção” estava distante das questões das práticas do trabalhador ferroviário, 

como poderia aparentar em um primeiro momento. Em verdade, a justificativa estava 

associada à tecnologia a vapor e, a partir disso, às suas características técnicas e 

operacionais. A defesa dessa tecnologia específica não é uma novidade, como visto, 

as ações da ABPF no período foram focadas na defesa de locomotivas a vapor (vide 

2.2.). 

A lógica desse argumento apareceu também em outro pedido de tombamento 

realizado pela ABPF, referente à proteção do trecho entre Aureliano Leite, São João 

Del Rei e Antônio Carlos, da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), 

encaminhado ao IPHAN em 1983: 

 

O referido trecho da ex EFOM, em bitola de 76 cm, é hoje a última 
ferrovia a conservar integralmente um sistema ferroviário típico e 
expressivo da época de implantação das estradas de ferro no Brasil, 
mantendo o traçado, vias, edificações, equipamentos de apoio e 
veículos originais em uso, com todas as suas características técnicas 
intocadas (PROCESSO IPHAN 1096-T-83, 1983, p. 1).  
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São características comuns entre os exemplos as menções à ferrovia no todo e 

à defesa da singularidade do objeto, entendidos enquanto sobreviventes. Em ambos 

os casos, a ideia de serem objetos únicos está apoiada também na mencionada 

interpretação de sucateamento do setor. Na EFPP, esse entendimento é sugerido pela 

expressão: “quase mortos pelo progresso” (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980, p.4). No segundo exemplo, a ferrovia é considerada como última a conservar um 

sistema ferroviário típico (PROCESSO IPHAN 1096-T-83, 1983).  

Fazem-se necessárias ainda algumas considerações sobre a proposta de 

preservação integral e argumentos relativos aos sistemas ferroviários, elementos 

presentes em ambos os casos. A interpretação da ferrovia e do patrimônio ferroviário 

enquanto um sistema está presente na bibliografia atual (RODRIGUES, 2010; 

FERRARI, 2010; TICCIH, 2003), contudo, difere das considerações apresentadas pela 

ABPF nos pedidos mencionados. Novamente, com base na pesquisa sobre o grupo 

(vide 2.2.) e na leitura do processo da EFPP (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980) notamos que a abrangência — tombamento integral — estava mais relacionada 

ao ideal de proteção proposto pelo grupo: a preservação em movimento, em atividade. 

Assim sendo, ainda que as locomotivas fossem o objeto em destaque, os demais 

equipamentos eram necessários para garantir a capacidade operacional do acervo. 

Como resultado desta análise, identificamos que a abrangência do pedido e 

posterior efetivação de tombamento estavam relacionadas aos interesses dos 

solicitantes — evitar a destruição de locomotivas a vapor, preservando sua 

operacionalidade. Dessa forma, o conjunto de objetos protegidos estava relacionado 

às necessidades operacionais. As mesmas características aparecem no processo de 

proteção da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (PROCESSO IPHAN 1096-T-96). 

Por informação, simultâneo ao pedido de tombamento estadual da EFPP, a 

ABPF encaminhou solicitação de proteção também ao IPHAN. Esse processo foi 

indeferido, tendo recebido parecer de arquivamento no início dos anos 2000 

(PROCESSO IPHAN 1104-T-83). 
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3. ESTRADA DE FERRO PERUS-PIRAPORA: UM OBJETO, 

DIFERENTES INTERPRETAÇÕES. 

 

Este capítulo apresenta a posição dos proprietários, personagens que 

completam a análise individual dos interessados na proteção. Este tópico contém 

informações sobre a propriedade de cada um dos bens analisados. Diferente dos 

anteriores, as considerações têm a Estrada de Ferro Perus-Pirapora como objeto 

principal. O mesmo enfoque é válido para o restante do conteúdo. No item, “a 

definição de tombamento”, apresentamos uma síntese dos andamentos do processo e 

a consolidação das justificativas através das Resoluções de Tombamento. Por fim, o 

capítulo conta ainda com um tópico independente, trata-se de uma atualização sobre o 

estado atual de preservação do bem tombado.  

 

3.1. A posição dos proprietários 

 

Este item completa nossa proposta de analisar individualmente os argumentos 

dos personagens diretamente envolvidos no processo de tombamento. 

Apresentaremos em primeiro plano os posicionamentos dos proprietários da E.F. 

Perus-Pirapora e, sempre que relevante, estenderemos as discussões aos demais 

bens analisados. Destacamos que todos os bens abrangidos pelo recorte (1969 – 

1984) estavam naquele momento integrados à administração pública. Em sua maioria, 

eram estações — ativas e inativas — de propriedade da RFFSA ou da FEPASA.  
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Figura 15. Bens Ferroviários por Proprietários (1969 – 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Notamos, na figura 15, que as propriedades da RFFSA estão concentradas na 

região do Vale do Paraíba. A explicação para isso está relacionada ao fato de que 

cada malha ferroviária era controlada por uma das empresas (figura 16). 

 

Figura 16. Mapa da FEPASA. 1985  

 

Fonte: Anuário Estatístico dos Transportes (1985), disponibilizado online por Cavalcanti (2015). 

 

Apenas a Estação de Santa Rita do Passa Quatro e a E.F. Perus-Pirapora não 

estavam subordinadas a essas empresas ferroviárias, eram propriedades da Prefeitura 

Municipal e União, respectivamente. Já a propriedade da Estação de Bananal gerou 

dúvidas ao longo do processo, uma vez que era parte de um ramal desativado e ali 

funcionava uma agência postal (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969). Ao 

final, com base nos documentos, sabemos apenas que se tratava de uma propriedade 

da União.  
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Tabela 7. Proprietários (1969 – 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos processos mencionados. 

 

No caso da EFPP, posteriormente a ferrovia passou ao capital privado, 

tornando-se a única exceção na amostra. Essa alteração ocorreu durante o processo 

de tombamento, portanto, compatível com nosso recorte e nosso interesse. Por esse 

motivo, diferenciaremos a posição dos dois proprietários.  

Em 1980, ano de solicitação do tombamento, a E.F. Perus-Pirapora era uma 

empresa de propriedade da União, resultado do confisco dos bens de J.J. Abdalla, 

ocorrido em 1974 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). A ferrovia era 

administrada pela Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional 

(CEIPN). Por curiosidade, a identificação desse período aparece ainda hoje em alguns 

materiais rodantes do bem tombado (figura 17).  

 

Bem Tombado Ano de Abertura
Número do 

Processo
Proprietário Instituição

Estação Ferroviária de 

Bananal
1969 15465/69

Governo Federal 

(União)
Pública

Horto e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade
1974 00428/74 FEPASA Pública

Estação Ferroviária de Santa 

Rita do Passa Quatro
1974 00467/74 Prefeitura Municipal Pública

Estação da Luz 1976 20097/76 RFFSA Pública

Estação Ferroviária de 

Cachoeira Paulista
1977 20316/77 RFFSA Pública

Estação Ferroviária de 

Campinas
1978 20682/78 FEPASA Pública

Estação do Brás 1978 20699/78 RFFSA Pública

Acervo da Estrada de 

Ferro Perus Pirapora
1980 21273/80

Governo Federal 

(CEIPN)
Pública

Estação Barracão 1980 21364/80 FEPASA Pública

Estação Ferroviária de 

Guaratinguetá
1982 22090/82 RFFSA Pública
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Figura 17. Pátio do Corredor (km dois) 

 

Fonte: Autor. 2015. 

 

A CEIPN, órgão federal extinto, era subordinada ao Ministério da Fazenda, 

sendo considerado órgão central de direção superior de atividades específicas, 

conforme o Decreto Federal n° 76.085, de 06 de agosto de 1975 (BRASIL, 1975). 

Conforme o artigo 17 do mesmo documento compete ao órgão: supervisionar, 

coordenar, orientar e fiscalizar as empresas incorporadas ao Patrimônio Nacional e 

outros bens que lhe venham a ser jurisdicionados, visando o seguimento, unificação 

ou alienação desses bens.  

O posicionamento desse órgão foi manifestado em junho de 1980, apresentado 

como um questionamento sobre a abertura do processo de tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). A CEIPN informa a situação jurídica do bem e afirma 

que essa, sobretudo pelo fato de ser um bem federal, inviabiliza o registro de 

tombamento pelo CONDEPHAAT. Conforme declarado no documento, no 

entendimento dessa Coordenadoria, a EFPP estava fora da alçada do conselho 

estadual, sendo uma competência do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) 53 . Concluem solicitando que o órgão de defesa reexamine a 

decisão e determine o arquivamento do processo ou encaminhe para o SPHAN, órgão 

que apontam como competente para o caso (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980). 

                                                           
53

 Atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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A Coordenadoria destacou cinco argumentos para demonstrar a inviabilidade 

do tombamento estadual: ferrovia ligada apenas ao transporte industrial; Patrimônio da 

União, confiscado pelo Governo através do decreto 74.728, de 18/10/1974; bens em 

processo de alienação em fase final; bem pertencente ao Governo Federal e assim 

fora das competências do CONDEPHAAT; e, a abertura do processo acarretará 

problemas à Administração Federal para conclusão do processo de alienação 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 

Os argumentos da CEIPN nos permitem abordar três temas relevantes para a 

discussão: limites da atuação do órgão estadual; a interpretação dos proprietários 

sobre o tombamento; e, os méritos do tombamento. Sobre o primeiro, o 

questionamento sobre as competências do CONDEPHAAT exerce papel importante. O 

o argumento encerra as considerações do documento: 

 

[...] se o contrário entender [ou seja, seguir com a proposta de 

proteção], seja sustada qualquer resolução ou efeito dela resultante, 

e encaminhada a matéria para pronunciamento e decisão da 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN que, 

pela legislação específica, é o órgão competente na área federal para 

o tombamento de bem pertencente à União (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21.273/80, 1980, p. 73).  

 

É relevante informar que esse tipo de questionamento não está restrito ao 

caso, sendo recorrente nos processos relacionados aos bens de propriedade da 

RFFSA. Além da EFPP, as dúvidas sobre a atuação do órgão estadual aparecem nas 

proteções das estações de Bananal (PROCESSO CONDEPHAAT15465/69, 1969) e 

Luz (PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976).  

No exemplo da Estação de Bananal, anterior ao caso da EFPP, a decisão de 

tombamento foi adiada por recomendação da Assessoria Jurídica do Gabinete do 

Governador (PROCESSO CONDEPHAAT15465/69, 1969). Em documento 

encaminhado em novembro de 1970, o departamento reconhece os méritos do 

tombamento, contudo, aponta que a medida não cabe ao Estado: “Entretanto [após 

afirmar que a estação merece ser preservada], essa providência não incumbe ao 

Estado, senão supletivamente, mediante acordo com a União, por tratar-se de um 

próprio federal [...]” (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969, p. 18). 

Por esse motivo, o processo retornou ao Conselheiro relator para 

manifestação. Em março de 1974, em resposta à Assessoria Jurídica, o Conselheiro 

Vinício Stein esclarece: 

 

Contrariamente ao que informa o doutor advogado do SAJ em sua 

cota de fls., o fato de tal imóvel pertencer ao Governo Federal não 
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exclui o tombamento estadual, pois o tombamento nada tem a ver 

com propriedade do bem; e, da mesma forma, o tombamento federal 

não impede igual procedimento do Estado, pois a lei determina de 

modo expresso é que os monumentos tombados pela União no 

território de São Paulo sejam igualmente tombados, obrigatoriamente, 

pelo órgão estadual (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 

1969, p. 26).  

 

De fato, as competências do CONDEPHAAT estão baseadas na Lei n° 10.274, 

de 22 de outubro de 1968 (SÃO PAULO, 1968) e não encontramos nessa legislação 

qualquer restrição para a atuação do CONDEPHAAT sobre bens federais. Por outro 

lado, nesse caso, não podemos desconsiderar que o decreto que determinou o 

confisco tem como finalidade a venda dos bens para ressarcimento de danos 

causados ao patrimônio público (BRASIL, 1974). 54  De toda forma, sem negar os 

impactos negativos sobre os interesses econômicos, há um entendimento errôneo da 

relação entre tombamento e propriedade, conforme já ressaltado na fala de Vinício 

Stein. 

Com respaldo legal ou não, na prática, questionar a autoridade do 

CONDEPHAAT em bens federais foi suficiente para adiar a decisão de tombamento 

em Bananal (PROCESSO CONDEPHAAT 15645/69, 1969) e paralisar 

temporariamente o processo da E.F. Perus-Pirapora (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980). Em 13 de junho de 1980, a Coordenadoria solicitou ao 

CONDEPHAAT que, em função da finalidade do confisco — venda —, não houvesse 

andamentos até sua manifestação formal (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980). De fato, os trâmites só foram retomados após a conclusão da venda dos bens, 

no início de 1981. 

Exemplificados os questionamentos sobre a jurisdição do CONDEPHAAT, 

avançamos para a interpretação dos proprietários sobre o tombamento. A proteção 

culmina também em alteração do valor imobiliário dos bens; esse fato, considerada a 

ausência de uma compensação, faz com que em muitos casos o tombamento seja 

percebido como uma punição (RODRIGUES, 1996). Para a autora, esse tipo de 

proteção contém uma supremacia do interesse público sobre o privado, contudo, alerta 

que nem sempre isso se reverte em benefício do primeiro, sendo, dessa forma, 

contraditório. Rodrigues (1996) menciona como exemplo a pretensão do 

CONDEPHAAT em preservar os casarões da Avenida Paulista, em 1982, o que 

                                                           
54

  Art. 4º - Os acervos confiscados nos termos dos artigos anteriores serão alienados na forma 
da lei, para o definitivo ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público pelas 
empresas de que trata este Decreto (BRASIL, 1974). 
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resultou na destruição da maior parte daqueles imóveis, ação promovida pelos 

proprietários. 

Curiosamente, as disputas não estão restritas à iniciativa privada, também os 

órgãos públicos se manifestam de maneira contrária ao tombamento, conforme 

identificamos nos processos analisados (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969; 

PROCESSO CONDEPHAAT 20097/76, 1976). Retomando o caso da EFPP, os 

argumentos defendem, em essência, os interesses econômicos relativos à 

propriedade da União. Mesmo a FEPASA, empresa estadual do setor de transportes 

e, portanto, subordinada ao mesmo Governo que o CONDEPHAAT, apresenta 

ressalvas aos tombamentos de seus bens (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 

1974; 20682/78, 1978). Em nossa amostra, todas as considerações contrárias 

estiveram baseadas na propriedade e efeitos do tombamento sobre os usos 

(PROCESSO CONDEPHAAT 15645/69, 1969; 00428/74, 1974; 20097/76, 1976; 

20682/78, 1978; 20699/78, 1978; 21273/80, 1980). 

O tombamento foi interpretado como interferência na propriedade em outros 

processos, havendo questionamentos sobre a autoridade do CONDEPHAAT também 

na Administração Municipal. A proteção da Estação de Rio Claro (PROCESSO 

CONDEPHAAT 22295/82, 1982) extrapola nosso recorte, contudo, é o caso que ilustra 

nossa afirmação. Em 1987, após a decisão pela proteção, a Câmara Municipal de Rio 

Claro apresentou manifestação contrária à proteção. Nesse exemplo, o 

questionamento não trata da jurisdição do órgão, mas sim de sua boa fé e 

competência técnica: 

 

Ouvido o Plenário seja oficiado ao senhor Dr. André Franco Montoro, 

Ilustre Governador do Estado de São Paulo, protestando contra a 

intromissão indevida do Senhor Modesto Carvalhosa, Presidente do 

Condephaat e do Senhor Jorge da Cunha Lima, Secretário da Cultura 

do Estado de São Paulo, que, orientados por um grupo de alegres e 

desocupados agrediram atrevidamente a propriedade de grande parte 

da população rioclarense alegando o tombamento da estação da 

FEPASA local, exagerando na fixação da chamada área de proteção 

ambiental. [...] É de pasmar tamanha incapacidade [após apresentar 

a abrangência da área envoltória] o que vem a comprovar a falta de 

habilitação e inexistência curricular do Senhor Jorge da Cunha Lima 

para ocupar o importante cargo de Secretário da Cultura do Estado 

de São Paulo. (PROCESSO CONDEPHAAT 22295/82, 1982, p. 243).  

 

Elaborado a partir das manifestações de diferentes vereadores daquele 

município, os argumentos posicionam a ação como contrária ao progresso e 

desenvolvimento da cidade, sendo ainda um desrespeito à autonomia municipal 

(PROCESSO CONDEPHAAT 22295/82, 1982). Os questionamentos da Câmara 
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tocam ainda no valor dos objetos; para o grupo, não há qualquer valor histórico ou 

arquitetônico nos barracões e trilhos abrangidos pela área envoltória. 

Com esse exemplo, chegamos ao último tema sobre o posicionamento da 

CEIPN no processo da E.F. Perus-Pirapora: os méritos do tombamento. Ao longo da 

análise, ficou clara a presença de interesses econômicos; contudo, ainda que tenham 

menos ênfase, as considerações do proprietário foram iniciadas com um 

questionamento pertinente ao interesse de preservação: 

 

A Estrada de Ferro Perus Pirapora S.A, com a extensão total de 32,5 

km é utilizada unicamente para o transporte de calcário para a 

fabricação de cimento, e faz a ligação entre a jazida desse minero em 

Cajamar e a fábrica da Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus, de 

uso e finalidade estritamente industrial e da qual depende 

basicamente a fábrica de cimento [...]”. (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 71, grifo nosso). 

 

O trecho destacado nos parece questionar a possibilidade desse bem possuir 

características que justificassem sua proteção. De fato, a proteção de bens industriais 

não era algo comum naquele momento, sendo a consolidação do conceito de 

patrimônio industrial também posterior (RODRIGUES, 2010; FONSECA, 1997). 

Contudo, a justificativa nos parece mais uma estratégia para invalidar os méritos do 

tombamento. O mesmo pode ser aplicado ao mencionado exemplo da Estação de Rio 

Claro, ou ainda, aos argumentos apresentados pelo proprietário privado que adquiriu a 

E.F. Perus-Pirapora, tema que trataremos a seguir. 

A compra do Complexo Industrial de Perus, que incluía a fábrica de cimento, as 

jazidas de Cajamar e a ferrovia, foi concretizada em 1981, através de concorrência 

pública (PROCESSO IPHAN 1104-T-83, 1983). Conforme recorte do Jornal da Tarde, 

de 31 de janeiro de 1981, documento anexo ao processo, os bens foram comprados 

por 790 milhões de cruzeiros — valor equivalente a, aproximadamente, 290 mil reais 

— por Sérgio Antônio Stephano Showfi e Antônio João Abdalla Filho, familiares do 

antigo proprietário.  

A conclusão da venda pela CEIPN não foi suficiente para encerrar as disputas. 

Como o proprietário anterior, os novos proprietários foram contrários ao tombamento, 

apresentando contestação após receber a decisão de tombamento do Conselho, em 

agosto de 1984 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Em síntese, o 

conjunto de argumentos visa demonstrar que o tombamento não é necessário e que, 
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sua importância para a produção de cimento, faz com que os proprietários zelem por 

ela.55 

 

Todavia, razão não assiste a Associação Brasileira de Preservação 

Ferroviária, pois demonstrado totalmente sem fundamento o temor do 

desaparecimento da estrada de ferro e seus pertences, posto que, os 

atuais proprietários conservam e preservam este patrimônio histórico, 

nos exatos termos do pretendido com tal tombamento (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 201, 202). 

 

As considerações contêm ainda respostas aos questionamentos da ABPF 

sobre a possibilidade de venda do material, possibilidade negada pelos proprietários, 

justamente pelo papel da ferrovia em sua indústria, alegando também a inviabilidade 

de um uso exclusivamente turístico da estrada de ferro: 

 

8 - Caso se verifique o tombamento, o que não acreditamos, seria 

inviável torná-la uma estrada turística, voltada apenas ao aspecto 

artístico histórico, visto que é ela usada industrialmente sendo 

responsável pela produção da fábrica de cimento, já que transporta 

matéria prima. (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 

203). 

 

Os argumentos demonstram novamente uma interpretação do tombamento 

como um problema aos interesses econômicos, nesse caso, com consequências para 

o uso do bem. Como nos parágrafos anteriores, essa leitura não está restrita ao caso, 

citamos como exemplo a Estação Ferroviária de Campinas. Em função de uma 

reforma em andamento no prédio, a FEPASA apresentou, em 1981, uma contestação 

à recente decisão pelo tombamento (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). A 

companhia classifica a estação como de importância vital para a funcionalidade de 

toda sua malha, justificando, assim, as constantes modificações pela qual o prédio 

vem passando (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). No mesmo documento, 

a FEPASA esclarece que sua solicitação visa sustar o tombamento pelo prazo de doze 

meses, tempo necessário para o término das obras, e também solicita 

acompanhamento do CONDEPHAAT nas obras de adaptação. A Resolução de 

Tombamento da Estação de Campinas foi publicada em 1982, tempo maior que o 

                                                           
55

 Contrário ao que afirmavam os proprietários, os pareceres do CONDEPHAAT mencionavam 
o avanço da degradação da ferrovia e ausência de interesse. Por exemplo, podemos citar as 
considerações do Conselheiro Mário Savelli, em 08 de abril de 1985: “[...] um quadro de 
abandono e imobilismo, sem indícios visíveis de reativação próxima, o que deve ter contribuído 
para que a Estrada de Ferro Perus Pirapora não tenha dado, até hoje, resposta ao ofício 
731/84, de 03 de outubro de 1984, dirigido ao seu Presidente pelo, então, Presidente do 
CONDEPHAAT, atendendo a sugestão contida no Parecer de 28 de setembro de 1984” 
(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 233). 
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solicitado, contudo, não está claro no processo se o tempo foi resultado da 

contestação da FEPASA ou coincidência, tampouco se as obras já haviam sido 

encerradas (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). 

Ao longo deste tópico, vimos que a contestação ao tombamento e o 

posicionamento contrário por parte dos proprietários foram fatos recorrentes. Não há 

dúvidas também que, em parte dos casos, o tombamento foi interpretado pela 

FEPASA, pela RFFSA e demais proprietários como uma ação danosa aos interesses 

econômicos. Situação percebida também em exemplos além dos bens ferroviários, 

como colocado por Rodrigues (1996), referente aos casarões da Avenida Paulista, em 

São Paulo.  

No caso da EFPP, ficou claro que as disputas superam os valores simbólicos e 

representações, o foco estava na propriedade. O embate entre CONDEPHAAT e os 

proprietários seguiu mesmo após a efetivação da decisão do tombamento 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980).  

3.2. A definição de tombamento 

 

O processo do Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora foi um dos mais 

longos dentre os dez tombamentos analisados neste estudo (figura 18), com um total 

de 2.240 dias corridos — aproximadamente sete anos —, entre a abertura do 

processo e a publicação da Resolução de Tombamento.  

 

Figura 18. Duração dos Processos de Tombamento de Bens Ferroviários (1969 - 1984) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos processos citados. 
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No caso da EFPP, fica claro que as disputas com os proprietários em 

diferentes momentos foram grandes responsáveis por esse prolongamento das 

discussões. Mario Savelli, Conselheiro relator do processo, em parecer de 08 de abril 

de 1985, afirma que múltiplas ocorrências contribuíram para a lenta tramitação, a 

primeira delas o fato de o acervo ter estado sob o controle da CEIPN (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 

Após receber a notificação de abertura do processo, encaminhada pelo 

CONDEPHAAT, a CEIPN apresentou uma série de considerações (vide item 3.1.) e 

solicitou que o processo não tivesse andamento até a conclusão da alienação prevista 

pelo confisco (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980; BRASIL, 1974). Tal 

pedido foi acatado, conforme demonstra encaminhamento de 09 de julho de 1980: 

“Encontra-se o presente processo aguardando, nesta Presidência, por determinação 

do Senhor Secretário” (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 76 verso). A 

tramitação permaneceu paralisada até 1982, quando o órgão de defesa encaminhou 

solicitação de visita a Antônio João Abdalla Filho, proprietário, juntamente com Sérgio 

Showfi, após conclusão do confisco da CEIPN (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980). 

Em 18 de novembro de 1983, o CONDEPHAAT encaminhou aos proprietários 

um comunicado com sua decisão de dar prosseguimento aos estudos de tombamento 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). É válido destacar duas diferenças na 

situação da ferrovia com relação ao momento de abertura do processo: a propriedade, 

agora privada; e, o fato de estar com sua operação paralisada, conforme indicado em 

relatório técnico apresentado em dezembro do mesmo ano (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980).  

A decisão de tombamento ocorreu em julho de 1984. O Conselheiro Mario 

Savelli deu parecer favorável ao tombamento da Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Em 30 de julho de 1984, o Conselho 

aprovou a recomendação e encaminhou o processo segundo os trâmites legais.  Em 

tempo hábil, quatorze dias após o recebimento do comunicado do CONDEPHAAT, os 

proprietários apresentaram manifestação contrária à decisão (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980).56  

Meses após a decisão — período de discussões intensas com os proprietários, 

novas visitas técnicas, denúncias externas e outras manifestações -— , em 08 de abril 

de 1985, na ausência de impeditivos legais, o Conselho reafirmou sua decisão pela 

proteção do acervo (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Contudo, o 

                                                           
56

 Os argumentos foram apresentados no item 3.1. 
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tombamento só foi efetivado em 19 de janeiro de 1987, com a publicação da 

Resolução de Tombamento (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Não 

identificamos, no processo, manifestações do CONDEPHAAT que justificassem esse 

novo prolongamento. 

 No mesmo parecer que mencionamos no início deste tópico, Mario Savelli 

afirma que durante toda a difícil trajetória do processo, dois aspectos tiveram destaque 

constante como incentivo: “o incontestável alto valor cultural do acervo em causa e a 

permanente, infatigável e profícua colaboração da Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária” (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p.231). Esses 

elementos, o valor cultural e a participação da ABPF são os temas adotados para a 

continuação desta reflexão. 

A Resolução de Tombamento n° 05, de 19 de janeiro de 1987 (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980) define o Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

como um bem de interesse histórico. Em seu texto aparece como justificativa da ação 

o fato de ser o último remanescente de ferrovia em bitola estreita em funcionamento 

no país, sendo “[...] testemunho dinâmico nos dias de hoje da história do 

desenvolvimento industrial e suas consequências em nosso Estado” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 418).  

É perceptível o destaque dado ao fato de ser uma ferrovia em funcionamento. 

Ser um “testemunho dinâmico” (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 418), 

implica em ter capacidade de operação, assim, indissociável do entendimento de 

preservação ideal, apontado pela ABPF: preservação dinâmica ou em movimento. 

Dessa forma, a própria justificativa é um indicador da influência do solicitante, relação 

pouco percebida nos outros casos analisados.57 

A ABPF participou ativamente do processo, sendo comum a presença de 

associados nas visitas técnicas ao bem, conforme indicado nos relatórios do período 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). A boa relação entre ABPF e 

CONDEPHAAT foi confirmada pelos entrevistados de ambas as instituições (SCIFONI, 

2015; M. RODRIGUES, 2015; DEL BIANCO, 2015; MORAES, 2015; N. RODRIGUES, 

2015). Como exemplo da importância adquirida pela ABPF, citamos a indicação do 

Conselho para que o grupo assessorasse o início dos contatos com os proprietários, 

conforme descrito em relatório técnico de outubro de 1983 (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p.117).  

Mais do que isso, o solicitante é descrito por vezes como especialista. 

Possivelmente, esse reconhecimento e a importância do grupo no processo foram 
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 Vide o exemplo da estação de Cachoeira Paulista, no item 2.1. 
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resultados da particularidade do acervo frente aos demais bens presentes nas práticas 

do CONDEPHAAT naquele momento (RODRIGUES, 1994). Essa dificuldade foi 

reconhecida em documento posterior, na Resolução SC 56/00 (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980), referente à regulamentação de tombamento. 

Conforme presente nas considerações do documento, a peculiaridade do acervo gerou 

dificuldades epistemológicas para sua identificação e análise. 

Esta investigação não esgota as lacunas existentes sobre quais relações e  

influências exercem os solicitantes na interpretação do bem por parte do corpo 

técnico. Ainda assim, o que podemos afirmar é que há uma interação entre os agentes 

e que, gradativamente, a variedade da coleção de locomotivas adquire o papel de 

argumento principal. 

Como conclusão da análise desse processo, destacamos as fortes influências 

da ABPF na definição da proteção e da própria representação do bem tombado. O 

pedido feito pela ABPF foi inicialmente apoiado no fato de ser um conjunto completo e 

dotado de uma tradição de uso (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 

Aparentemente, na mesma lógica, a primeira manifestação do CONDEPHAAT, 

realizada por Julita Scarano, destacou a relevância do bem para a história da técnica. 

Contudo, como mencionado, o foco foi sendo direcionado cada vez mais ao conjunto 

de locomotivas. Como exemplo principal desta afirmação, temos a Regulamentação 

de Tombamento publicada em 2000 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980), 

assunto tratado no próximo subtítulo.  

 

3.2.1. Regulamentação de Tombamento 

 

Ao longo dos tópicos anteriores, demonstramos que as locomotivas tiveram 

destaque no pedido e na definição de tombamento, reforçando e indicando sua 

regulamentação. Entre os mais de 150 equipamentos ferroviários que compõe o 

material rodante da EFPP, apenas as locomotivas apresentam inventário. A descrição 

desses bens apresenta o prefixo e número de fabricação de cada uma das máquinas. 

Os demais, carrões, vagões e outros equipamentos compõem o item b do Artigo 1° e 

mencionam apenas as quantidades (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980).58  

Devemos ponderar que o registro de elementos similares em alta quantidade, 

tais como as 100 unidades de vagões de ferro tipo basculante, possivelmente, pode 

                                                           
58

 O detalhamento da descrição das locomotivas que compõem o acervo nos permitiu 
identificar com precisão cada um dos equipamentos (vide apêndice). Contudo, não seria 
possível identificar individualmente cada um dos demais objetos, uma vez que foram 
registradas apenas as quantidades. 
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ter representado um problema de ordem prática naquele momento. Contudo, essa 

dificuldade não nos parece presente nos três carros de passageiros, equipamentos em 

pequena quantidade e diferentes entre si (figura 19). Tais diferenças reforçam a ideia 

de que havia uma hierarquia entre os objetos.  

 

Figura 19. Carros de Passageiros da EFPP 

 

Fonte: Acervo do autor. Fevereiro/2015 

 

A Regulamentação do Tombamento do Acervo da Estrada de Ferro Perus-

Pirapora foi publicada em 2000 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 59 

Conforme consideração no próprio documento, a Resolução SC 56/00 busca sanar 

indefinições na proposta original de preservação do bem, publicada em 1987. O 

documento indica dificuldades na trajetória entre o tombamento e a publicação.60 Além 

disso, reafirma a relevância da proteção desse bem: 

 

 Seu peculiar acervo ferroviário, de procedências diversas, mas 
tem como característica especial a estreita bitola de 60 cm da 
linha definitiva (?). 

 O traçado da linha férrea que evita ao máximo o confronto com 
acidentes naturais: acompanha cursos d’água acomodando-se 
em curvas de nível em meio à paisagem predominantemente 
natural (além das situadas nas regiões metropolitanas de São 
Paulo). 

 O potencial de recuperação da área para um projeto de criação 
de um complexo turístico ligado à natureza e a preservação da 
estrutura ferroviária paulista (PROCESSO CONDEPHAAT 
21273/80, 1980, p. 888). 

 

Em síntese, como esperado, o documento destaca elementos presentes ao 

longo do processo: o acervo ferroviário; traçado; e, potencial turístico. A informação de 

que o acervo tem procedência diversa nos remete novamente às locomotivas a vapor 

e à constituição de uma coleção dotada de equipamentos adquiridos de suas 

                                                           
59

 Vide o documento completo em Anexo. 
60

 Foram mencionados seis elementos, em síntese: a peculiaridade do acervo; propriedade 
particular; ausência de iniciativas concretas que estimulem a preservação; a propriedade das 
peças de reposição, bens públicos entendidos por seu eventual valor de metal; e, a invasão e 
loteamentos clandestinos na área envoltória (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 
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congêneres, entendida como singular pelo solicitante (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980). Entendemos que esse assunto tenha sido suficientemente discutido. 

Quanto aos demais argumentos, é válido relembrar que as características do 

traçado foram mencionadas sem o mesmo destaque pelos solicitantes (vide 2.3.). 

Essa ênfase apareceu por primeira vez em um relatório técnico datado de 1983, 

período posterior à retomada dos andamentos do processo (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Na ocasião, as técnicas Silvia Wolf e Cristina Wolf 

mencionam o “traçado preguiçoso” como muito característico dessa ferrovia 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 121). No mesmo documento, 

destacam ainda as qualidades paisagísticas da região e a potencialidade de utilização 

do complexo, compatível com o proposto no último item das considerações. 

Diferente do traçado, o uso turístico esteve além das considerações do 

solicitante ou corpo técnico, tendo aparecido em documentos de ambos os envolvidos 

e também de personagens externos, a exemplo da manifestação de interesse nesse 

tipo de uso, encaminhada em 1983, pela Prefeitura de Cajamar (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980).  

Além disso, como complemento, o uso pode ter sido o principal ponto de 

convergência entre a ABPF e o CONDEPHAAT. Para a Associação, o turismo aparece 

relacionado ao seu conjunto de ações, através do “museu dinâmico”, expressão por 

vezes apresentada como sinônimo de trem turístico. Ainda no pedido, o solicitante 

destaca as possibilidades frente à criação do parque Anhanguera, onde o trem poderia 

ser utilizado também como meio de acesso ao parque (PROCESSO CONDEPHAAT 

21273/80, 1980). Por sua vez, a origem do órgão de defesa e sua prática também são 

compatíveis com esta discussão (RODRIGUES, 1994). O próprio título do órgão de 

defesa, CONDEPHAAT, com a presença do termo “turístico”, permite notar a relação 

entre proteção e esse uso, na proposta original do órgão.  

O que demonstramos é que a publicação da regulamentação auxilia na 

consolidação de uma interpretação específica do bem tombado, estando a tecnologia 

ferroviária como representação em destaque. Como informação final, esta leitura é 

compatível com o histórico do processo, contudo, não é a única. Durante os anos de 

1990, a área do bem tombado contemplava também áreas da fábrica de cimento Gato 

Preto, elementos ausentes do documento final. Mais do que a presença ou falta de 

objetos, as particularidades destas análises podem revelar mais sobre as 

interpretações atribuídas. Este esforço supera nossas capacidades neste momento, 

podendo ser este um caminho para aprofundar tais discussões.  
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3.3. Sobre o Estado Atual de Preservação do Bem Tombado 

 

Diferente de nossa abordagem anterior, em que trabalhamos prioritariamente 

as justificativas para proteção, nesta etapa, atuamos com foco nos aspectos materiais 

do bem tombado. Este tópico funciona de maneira independente e propõe atualizar as 

informações sobre a preservação da Estrada de Ferro Perus-Pirapora. 61  Por 

informação, este estudo supera o recorte proposto. Na proposta original, foi planejado 

como uma atividade paralela, visando à aplicação de conhecimentos adquiridos 

durante o estágio de pesquisa internacional, realizado no primeiro semestre de 2015, 

na Universidade de Sevilha.62 Contudo, sua inserção se justifica e ganha importância 

ao demonstrar relações entre o período investigado e a situação atual do bem 

tombado.  

3.3.1. Detalhamento de Fontes e Métodos 

 

Como era de se esperar, o processo de tombamento se mostrou como uma 

fonte limitada para a identificação da situação atual. Por esse motivo, a realização de 

pesquisas de campo foi indispensável. O procedimento de coleta de dados foi 

constituído basicamente por observação, registro fotográfico e registro das 

coordenadas geográficas, elemento que, como veremos, foi fundamental para o 

procedimento de análise. Este último procedimento foi realizado com auxílio de 

equipamento GPS (Garmin GPSmap 765) e aplicativo GPS (GPS Calculator), 

instalado em dispositivo móvel.  

O sistema de coordenadas utilizado foi o WGS84 e sua escolha baseada no 

fato de ser compatível com o adotado pelo software Google Earth, ferramenta que 

também nos auxiliou. A associação de coordenadas geográficas às informações nos 

permitiu o uso de programas específicos de análise espacial, no caso, o ArcGIS.63 

Para conhecimento, o mesmo software foi utilizado para a elaboração dos diferentes 

mapas apresentados ao longo da dissertação.  

Como visto anteriormente, a proteção contempla aproximadamente 16 

quilômetros de vias férreas e um total superior a 130 unidades de materiais rodantes. 

O tamanho da área protegida representou uma importante dificuldade para a 

execução. Por esse motivo, tivemos que estabelecer recortes na abrangência do 
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 Como informação, os resultados apresentados foram publicados como capítulo de livro em 
2015 (MORAES; OLIVEIRA, 2015). 
62

 Metodologias para Análise e Ferramentas para Interpretação do Patrimônio Industrial. 
Processo FAPESP 2014/23291-3, 
63

 O ArcGIS é um software proprietário de responsabilidade da ESRI. O uso dessa ferramenta 
foi feito a partir de uma licença temporária para a versão 10.3. 
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estudo. Entendemos que tantos as linhas quanto o material rodante representam 

levantamentos específicos, detalhamento que supera a proposta neste momento. Por 

esse motivo, elencamos espaços específicos para observação, coletando, assim, 

informações capazes de subsidiar nossa visão macro da situação. 

A atividade foi planejada com base na Resolução SC 56/2000 (SÃO PAULO, 

1980) e os locais selecionados foram os mencionados no item “Instalações” ou os que 

concentrassem material rodante. Entre esses, não visitamos apenas a Parada Santa 

Fé (km 9), justificado pela dificuldade de acesso. As visitas mais recentes foram 

realizadas nos dias 07 e 08 de Fevereiro, nas cidades de São Paulo e Cajamar. 

Estivemos nos seguintes locais: Pátio do Corredor (km 5); Fábrica da Natura (km 11); 

Desvio (km 12); Estação Mirim (km 17); e Gato Preto (km 19. Fora da área protegida).  

 

Figura 20. EFPP com quilometragem 

 

Fonte: IFPPC (2015) 

 

Acrescentamos ainda informações coletadas ao longo da pesquisa em áreas 

como a Estação Perus da CPTM (km 0) e o início do perímetro protegido (km 2). Além 

da pesquisa, em 2012, auxiliamos na organização de visitas, prática profissional que 

também informa nossas reflexões64. Dessa forma, temos conhecimento efetivo sobre 

as linhas referentes aos seguintes trechos: (1) km 2 – km 6; (2) Km 11, na área 

referente à Fábrica da Natura; (3) km 11 – km 12; e, km 19. 

 

                                                           
64

 Em 2012, o autor Ewerton Moraes participou da organização de visitas junto ao Instituto de 
Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural (IFPPC). Uma atividade profissional de curta 
duração e sem vínculos empregatícios.  
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3.3.2. Resultados 

 

A Resolução de tombamento, publicada em janeiro de 1987, define o acervo da 

Estrada de Ferro Perus-Pirapora como material rodante e instalações. Esse segundo 

item é amplo e inclui as linhas férreas, oficinas e equipamentos de apoio (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). O detalhamento desse conjunto foi aprovado apenas 

em 2000, através da Resolução SC 56/2000 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 

1980). O novo documento especifica a proteção de: (1) o leito da via férrea entre o 

quilômetro 2 e o entroncamento; (2) Instalações, especificamente as caixas d’água [km 

5], Parada Santa Fé [km 9]; Desvio [km 12] e Estação Mirim [km 17]; Material Rodante, 

incluídas as locomotivas a vapor listadas [21 unidades, sendo nove ativas, duas 

inativas e dez irrecuperáveis] e outras 122 unidades, entre diferentes tipos de vagões, 

duas pranchas e um guincho ferroviário; e, área envoltória. 

O Artigo 3° dessa resolução define os limites da área envoltória, sendo formada 

por cinco zonas com características específicas de proteção. (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Cada uma das partes está descrita e possuem 

coordenadas em formato UTM (Universal Transversa de Mercator) para identificação 

do início e término. As linhas férreas e os rios localizados nas proximidades aparecem 

como elementos balizadores, como no exemplo: 

 

I – do ponto inicial do quilômetro 2 (dois) ponto de coordenadas UTM 
7.411.310 MN e 319.100 m E – até a divisa dos municípios de São 
Paulo e Cajamar – ponto de coordenadas 7.410.760 mN e 313.620 
mE – em uma faixa de 50 (cinqüenta) metros da margem esquerda 
do Rio Juquery, ao sul, no interior do Parque Anhanguera, em uma 
faixa de 300 (trezentos) metros da linha férrea e, no restante, em uma 
faixa de 25 (vinte e cinco) metros a partir do leito da linha férrea 
(Zona 1); 

 

A definição precisa do perímetro é dificultada pela menção a elementos 

externos ao processo e sem coordenadas correspondentes, tais como o Parque 

Anhanguera e a margem do Rio Juquery. Tampouco há no processo ou na página do 

CONDEPHAAT qualquer mapa que ilustre a proteção, o que, por consequência, 

agrava a situação. Dessa forma, a ausência de representações gráficas colabora para 

a indefinição, sendo ainda, em nosso entendimento, um problema para a gestão do 

bem tombado.  

Conforme mencionado nos detalhamentos sobre materiais e métodos, as 

informações foram coletadas durante visita de campo realizada em fevereiro de 2015. 

Como resultado, de maneira geral, identificamos o avanço da deterioração do bem 

quando comparado à situação descrita no processo de tombamento em 1987 
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(PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Grande parte dos trilhos foi removida e 

em alguns pontos, a exemplo das proximidades do antigo km 12, a percepção dos 

cortes e da própria ferrovia vai sendo apagada pela ocupação (figura 21). 

 

Figura 21. Áreas ocupadas no KM 12. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Sobre as linhas, atualmente, apenas o trajeto entre o km 2 e km 6, além de 

pouco mais de 800 m localizado na atual Fábrica da Natura (antigo km 11), possui 

capacidade de operação (figura 22). O trecho seguinte, entre a fábrica e o limite da 

zona 2 da área envoltória, apresenta apenas vestígios das vias. Nem mesmo o desvio 

do km 12, instalação destacada na Resolução, está íntegro.  
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Figura 22. Mapa. Situação das Linhas Férreas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além da área protegida na Resolução SC 56/2000 (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980), a Estrada de Ferro Perus-Pirapora é composta ainda 

por outros dois trechos. O trecho entre o km 0 e km 2, em São Paulo, e toda a área 

posterior ao Entroncamento, já na cidade de Cajamar. Essas representam os extremos 

da ferrovia. Como vimos no tópico anterior, ambas as áreas foram mencionadas 

durante a proposta de regulamentação (vide anexo 3), contudo, não foram incluídas na 

decisão final. 

O ponto inicial está localizado ao lado da Estação Perus da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos. Em visita realizada em 2010, identificamos no local 

alguns vestígios das linhas e o próprio corte. Por informação, a área está integrada ao 
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No outro extremo, em Cajamar, as linhas do denominado Gato Preto foram 

retiradas completamente. São poucos os vestígios íntegros das antigas operações 

ferroviárias. Entre eles, temos como exemplo uma base de sustentação de uma antiga 

ponte (figura 23) 
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Figura 23. Antiga Ponte EFPP. Bairro Gato Preto. Cajamar. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Sobre as instalações, as caixas d’água localizadas no km 5 são os elementos 

que apresentam melhor estado de preservação (figura 24). Possivelmente, a 

localização, Pátio do Corredor, e o fato de seguirem ativas, auxiliando no 

abastecimento das locomotivas operadas pelo IFPPC, sejam a razão da integridade. 

Situação oposta foi verificada nos demais itens da lista. Na Estação Mirim (km 17), a 

vegetação encobre a área e dificulta o acesso. Ainda que não possamos afirmar que 

tenha sido destruída, a estrutura não é visível. 
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Figura 24. Caixa d´água (Pátio do Corredor) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Quanto ao desvio (km 12), conforme já mencionado, existem apenas vestígios 

dos trilhos naquela área e não é possível identificar o objeto. Nas proximidades do km 

12, notamos a presença de outra estrutura ferroviária, um antigo posto telegráfico. O 

local foi alterado e aparenta ter sido convertido para usos religiosos (figura 25).  

 

Figura 25. Antigo Posto Telegráfico 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Quanto ao material rodante, em função da grande quantidade e variedade dos 

equipamentos que integram o acervo tombado, seria necessário um estudo específico 

para avaliar a situação. Ainda assim, o que podemos informar sobre o assunto é a 

concentração de equipamentos na área do Pátio do Corredor. Existem ainda outras 

quatro locomotivas localizadas no Km 11 (figura 26), além de unidades no local 

denominado como “Fila da Morte”, localizado em Cajamar — sobre o estado de 

preservação, vide registro fotográfico, em apêndice.65 Desconhecemos a quantidade, 

uma vez que o espaço não se enquadrava no recorte proposto para a visita de campo, 

mas está mencionado na Regulamentação de Tombamento. 

 

Figura 26. Locomotivas na atual Fábrica da Natura 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

3.3.3. Considerações sobre o Estado de Preservação  

 

O trabalho com ferramentas de informações geográficas nos permitiu alcançar 

uma compreensão mais ampla sobre o objeto de estudos. Pela primeira vez em nossa 

trajetória, adotamos uma leitura com características territoriais. Esta nova abordagem, 

destacou a importância de elementos como a área envoltória. Para nós, os limites 

estabelecidos exercem papel fundamental na compreensão. O acervo da EFPP é 

                                                           
65

 O registro fotográfico das locomotivas descritas na resolução está disponível no Apêndice 4. 
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formado por elementos dispersos, assim, o perímetro ajuda a identificar a relação 

entre eles. 

A ausência de um mapa ou qualquer representação gráfica oficial do bem e 

dos limites da proteção são limitações da Regulamentação de Tombamento. Mesmo a 

descrição da área envoltória gera incertezas, uma vez que menciona como marcos 

alguns elementos externos e sem coordenadas, tais como o Rio Juquery e o Parque 

Anhanguera. Assim sendo, a falta desse tipo de documento pode comprometer a 

gestão do bem, além de indicar um desconhecimento da situação atual e abrangência 

da proteção. Esta afirmação se aplica tanto ao CONDEPHAAT, órgão de defesa do 

patrimônio, quanto ao Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural, 

gestor atual. 

A área do antigo km 12, na cidade de Cajamar, é nosso principal exemplo para 

as infrações relacionadas à proteção estabelecida no tombamento através da área 

envoltória. No local quase não é possível identificar a presença da ferrovia, percepção 

auxiliada pela ausência de trilhos. Já não é visível nem mesmo o desvio, elemento em 

destaque no item “Instalações” do Artigo 1° da Resolução (PROCESSO 

CONDEPHAAT 21273/80, 1980).  

O próprio leito ferroviário já quase não é visível. Por ali existem diferentes tipos 

de construções, algumas inclusive com partes sobre o antigo traçado ferroviário. Não 

possuímos informações concretas sobre a legalidade da ocupação, portanto, optamos 

por não avançar na questão. Ainda assim, fica claro que a questão está além do valor 

patrimonial e toca o planejamento urbano. 

Por outro lado, devem ser ressaltados também os méritos das duas instituições 

citadas anteriormente. O IFPPC atua na Estrada de Ferro Perus-Pirapora com base 

em um termo de comodato firmado com os proprietários, ação intermediada pelo 

CONDEPHAAT, em 2001 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). O histórico 

do processo deixa clara a existência de uma relação conturbada com o proprietário, 

havendo um intervalo superior a treze anos entre a decisão de tombamento e o início 

das atividades voltadas à preservação. Dessa forma, a existência de uso e trabalhos 

de recuperação também fazem parte do esforço de ambas as instituições e da 

colaboração dos proprietários.  

Quanto ao uso do bem tombado, parece não estar distante do proposto pelo 

solicitante, ainda nos anos de 1980. O conjunto de ações do IFPPC (2015) demonstra 

a existência de relações com a interpretação da ABPF, em especial com a operação 

de trem turístico e destaque para as locomotivas a vapor. Ainda que tenhamos ciência 

dos esforços do grupo, a EFPP tem sido gradativamente reduzida a seu conjunto de 

locomotivas e alguns quilômetros de trilhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho, comprovamos nossa hipótese de que os bens 

ferroviários tombados pelo CONDEPHAAT, entre 1969 e 1984, foram protegidos com 

base em múltiplos valores. A análise dos bens compatíveis com o recorte demonstrou 

o destaque do valor artístico (CHOAY, 2001) ou valor formal (BALLART, 1997), 

expresso nos documentos como um valor arquitetônico. A proteção da Estação 

Bananal (PROCESSO CONDEPHAAT 15465/69, 1969), primeiro bem ferroviário 

reconhecido pelo CONDEPHAAT, foi baseada unicamente na questão estética, 

justificada pela excepcionalidade dos materiais e técnicas construtivas. As justificativas 

dos Técnicos e Conselheiros indicam uma interpretação do bem enquanto sua 

relevância para a História da Arquitetura. 

A monumentalidade do bem e características arquitetônicas estiveram em 

destaque nos anos de 1970. Nesse período, a noção de boa arquitetura também 

esteve vigente. Um exemplo é a estação de Cachoeira Paulista (PROCESSO 

CONDEPHAAT 20316/77, 1977), apontada como irrelevante nesse quesito pelo 

Conselheiro relator. Não por menos, a resolução não menciona o valor arquitetônico. A 

justificativa de proteção foi pautada em sua relevância enquanto um testemunho do 

desenvolvimento da região, sendo considerado um edifício de valor ambiental e 

histórico. 

O valor histórico figurou em praticamente todas as resoluções dos processos 

investigados, com apenas uma exceção. Contudo, os argumentos históricos tiveram 

destaque apenas nos anos de 1980, alteração possivelmente relacionada à entrada de 

historiadores no corpo técnico do CONDEPHAAT (RODRIGUES, 1994). Nos 

tombamentos concluídos em 1982, existem fortes apelos aos ciclos econômicos do 

café e à ocupação do Estado de São Paulo66.  

A associação entre os edifícios e o café é anterior, tendo aparecido pela 

primeira vez no processo da Estação de Santa Rita do Passa Quatro (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974). Na ocasião, Carlos Lemos, Diretor Técnico, destaca 

a necessidade de critérios para o tombamento. Para ele, se uma das normas for o 

tombamento de bens alusivos aos vários ciclos econômicos, no caso do café, 

deveriam tombar aquilo que possui relação, estando justificada assim a inclusão das 

estradas de ferro “[...] que levavam o ouro verde a Santos” (PROCESSO 

CONDEPHAAT 00467/74, 1974, p.20).  

                                                           
66

 Cachoeira Paulista, Brás, Campinas, Barracão e Guaratinguetá. 
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Lemos mencionou a mesma interpretação em outros processos para ressaltar 

a necessidade de critérios que justifiquem as proteções. Por exemplo, durante o 

processo da estação de Campinas, apontou que o critério de tombamento deveria ser 

capaz de abranger outras estações e obras ferroviárias, tais como armazéns e pontes 

(PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978). Para ele, esses bens, em conjunto, 

seriam capazes de representar o “esforço de escoamento do café até o porto de 

Santos” (PROCESSO CONDEPHAAT 20682/78, 1978, p.50). 

Por outro lado, na prática, a inclusão de outros tipos de edificações ou espaços 

ferroviários foi praticamente nula nesse período. As estações foram o objeto de 

destaque nas proteções entre 1969 e 1984. Entre os bens tombados, as exceções 

foram o Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, e o Acervo da 

Estrada de Ferro Perus-Pirapora, em São Paulo. A análise desses processos 

demonstra que ambos não foram considerados como similares às demais proteções. 

No primeiro caso, o bem foi avaliado a partir de questões ambientais e científicas, 

relacionadas à cultura do eucalipto no Brasil (PROCESSO CONDEPHAAT 00428/74, 

1974). O mesmo distanciamento é válido para a EFPP. Reforça esse entendimento a 

consideração de número 3 da Resolução SC 56/00, na qual o CONDEPHAAT 

reconhece que a peculiaridade do acervo gerou dificuldades epistemológicas para 

identificação e análise do bem (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). 

O destaque das estações, enquanto objetos de tombamento, não está restrito 

ao nosso recorte temporal. A identificação dos bens ferroviários tombados pelo 

CONDEPHAAT ao longo de sua trajetória (1969 – 2015) nos permitiu notar que esse 

tipo de edificação permanece em maior quantidade. Atualmente, entre as 35 proteções 

registradas pelo órgão, 14 referem-se apenas ao prédio da estação e 17 incluem-no 

como parte do conjunto de edificações ferroviárias protegidas.  

É válido relembrar que o maior número de proteções ocorreu na década atual, 

sendo dezoito tombamentos entre 2011 e 2014. Diferente do período investigado, essa 

seleção atual foi baseada em critérios específicos, contemplando as estações de 

entroncamento, estações com oficinas, as estações com hortos florestais ou que 

sediaram pontos iniciais ou terminais de trajeto ferroviário (MARTINS, 2011; GUICHE 

CONDEPHAAT 00104, 1984). Dessa forma, ainda que exista uma ampliação na leitura 

desses edifícios, representada, por exemplo, na inserção de outras infraestruturas 

ferroviárias como oficinas e hortos, na prática, a estação segue como objeto principal 

nas proteções do CONDEPHAAT. 
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A EFPP, por sua vez, é uma exceção. A área de proteção é consideravelmente 

maior e inclui elementos que diferem das demais.67 Em um primeiro momento, esse 

tombamento poderia indicar a existência de uma valorização do patrimônio a partir do 

reconhecimento do sistema ferroviário, leitura compatível com o atual conceito de 

patrimônio industrial (TICCIH, 2003). Pesa a favor deste argumento a abrangência da 

Resolução de Tombamento que inclui: “[...] material rodante e instalações (linhas 

férreas, oficinas e equipamentos de apoio, bem como outras instalações)” 

(PROCESSO CONDEPHAAT 21.273/80, p.888). Contudo, o estudo do caso e 

aprofundamento sobre seu solicitante indicaram distanciamento dessa leitura ampla ou 

interpretação da ferrovia enquanto um sistema complexo (FERRARI, 2010).  

Com base nos resultados, cremos que a abrangência do pedido e posterior 

efetivação da proteção estavam atreladas às necessidades operacionais da ferrovia, 

abrangendo o necessário seu funcionamento, garantindo, assim, a preservação em 

movimento, proposta pela ABPF (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). A 

questão estava na ferrovia e seus equipamentos enquanto um testemunho da 

tecnologia, presente, por exemplo, na menção ao conjunto de locomotivas compradas 

de suas congêneres extintas (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980). Esta 

interpretação pode explicar o distanciamento desse bem em relação à memória da 

antiga fábrica de cimento, para a qual a operação férrea prestou serviços. Isto é, na 

operação de preservação, ficou esquecida a produção de cimento que justificava a 

existência da via férrea. 

 

  

                                                           
67

 No que diz respeito à área de proteção, o Acervo da Estrada de Ferro Perus-Pirapora é 
possivelmente o maior bem ferroviário do Estado de São Paulo. O tombamento inclui 
aproximadamente dezesseis quilômetros de vias férreas (PROCESSO CONDEPHAAT 
21273/80, 1980). 
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APÊNDICE 

1. Ficha para Coleta de Dados (Processo de Tombamento)  

 

1. DADOS GERAIS DO PROCESSO 

Número do Processo:  

Assunto:  

Interessado:  

Bem Cultural:  

Natureza do Bem  

Abertura:  Encerramento:    

Digitalizado:  SIM [  ] NÃO [   ]   

 
 
2. ENCAMINHAMENTOS JURÍDICOS 
2.1. Homologação do Secretário da Cultura 
 [   ] Não          [   ] Sim. Data:  
2.2. Data de Publicação no Diário Oficial:  
2.3. Resolução de Tombamento (número, data):  
2.4. Livro do Tombo:              2.4.1. Inscrição:  
 
3. SOLICITANTE 
3.1. Tipo 
[  ] Órgão Público   [   ] Entidade Privada   [   ] Grupo   [   ]Pessoa Física   [   ]Outros 
3.2. Solicitante:  
3.3. Cidade:  
3.4. Síntese da Justificativa:  
3.5. Trechos: 
3.6. Outras informações sobre o solicitante:  
 
4. PROPRIETÁRIO 
4.1. Proprietário:  
4.2. Propriedade 
[    ] Pública   [   ] Privada 
4.3. Usos (Abertura): 
[   ] Comercial   [   ] Institucional   [   ] Industrial    [   ] Religioso   [   ] Residencial  
[   ]Serviços       [   ] Sem Uso          [   ] Outros 
4.3.1. Função:  
4.4. Outras informações sobre o proprietário:  
 
5. CORPO TÉCNICO 
Técnico:  
Conselheiro:  
Outros Citados: 
 
6. ANDAMENTOS DO PROCESSO 
 
ABERTURA 
6.1. Técnico:  
6.2. Conclusão: 
[  ] Favorável    [   ]Desfavorável    [   ]Outros Encaminhamentos 
6.3. Síntese do Parecer (Justificativas) 
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6.4. Trechos Relevantes 
 
DEFINIÇÃO DE TOMBAMENTO (TÉCNICO) 
6.5. Técnico: 
6.6. Conclusão:  
[   ] Favorável    [   ]Desfavorável    [   ]Outros Encaminhamentos 
6.7. Síntese do Parecer (Justificativas) 
6.8. Trechos Relevantes 
 
DEFINIÇÃO DE TOMBAMENTO (CONSELHEIRO) 
6.9. Conselheiro:  
6.10. Conclusão:  
[  ] Favorável    [   ]Desfavorável    [   ]Outros Encaminhamentos 
6.11. Síntese do Parecer (Justificativas) 
6.12. Trechos Relevantes 
 
DECISÃO DO CONSELHO 
6.13. Decisão do Conselho  
[   ] Favorável    [   ]Desfavorável    [   ]Outros Encaminhamentos 
6.14. Síntese do Parecer (Justificativas) 
 
6.15. Trechos Relevantes 
 
 
RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO 
6.16. Trechos Relevantes 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS  
6.17. Motivo e Trechos Relevantes 
 
7. SOBRE O CONTEÚDO 
7.1. Existem menções a outros bens ferroviários ou processos nos pareceres? 
[   ] Não          [    ] Sim (quais?7.1.1.) 
7.1.1. Processos e Trechos mencionados. 
7.2. Fontes Bibliográficas e Visuais (citadas no processo) 
7.3. Apresenta informações que indiquem o momento do CONDEPHAAT? 
[   ] Não          [   ] Sim (quais?) 
7.3.1. Momentos e Trechos  
 
8. ANÁLISE DE CONTEÚDO 
8.1. Identifique convergências e divergências entre as justificativas para proteção. 
SOLICITANTE – PARECER DE ABERTURA – TÉCNICO – CONSELHEIRO – 
DECISÃO DO CONSELHO 
 
 
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
9.1. Possui outros tombamentos? 
[   ] Não 
[   ] Sim (especificar)  [   ]Internacional   [   ] Federal   [   ]Municipal 
9.2. Localização 
9.2.1. Tipo 
[   ]Bem Isolado   [   ]Conjunto (centro)  [   ]Conjunto (usos)  [   ]Conjunto (edifício 
ferroviário) 
9.2.2. Coordenadas 
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9.2.3. Endereço 
9.3. Autor (Arquiteto / Engenheiro) 
9.3.2. Informações (CONDEPHAAT) 
 
10. FICHA TÉCNICA 
 

Levantamento  Data:  

Dados 
Complementares 

 Data:  

Revisão  Data: 
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2. Tabela - Bens Ferroviários Tombados entre 1969 e 1984 (Solicitante, 

Técnico e Conselheiro) 
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3. Lista de Documentos Destacados no Processo 21273/80 (1980 – 1987) 

 
Pedido de Tombamento encaminhado pelo ABPF (p. 2 – 62) 
Data: 17/04/1980 
 
[CONDEPHAAT] Parecer Técnico (p. 64) 
Responsável: Julita Scarano (Historiógrafa) 
Data: 14/05/1980 
 
Manifestação CEIPN (p.70 – 73) 
Data: 10/06/1980 
 
[CONDEPHAAT] Informação sobre a situação do processo (p. 76 verso) 
Responsável: Ruy Ohtake (Presidente) 
Data: 09/07/1980 
 
[CONDEPHAAT] Solicita autorização de visita à EFPP (p. 94) 
Responsável: Giselda Visconti (Diretora Técnica) 
Data: 06/06/1982 
 
[CONDEPHAAT] Encaminha comunicado sobre a decisão de manter os estudos de 
tombamento (p. 111) 
Responsável: Antônio Augusto Arantes Neto (Presidente) 
Data: 18/11/1983 
 
[CONDEPHAAT] Relatório de visita (p.115 – 122) 
Responsável: Silva Wolff e Cristina Santos 
Data: 06/12/1983 
 
[CONDEPHAAT] Parecer do Conselheiro relator (p.187 – 192) 
Responsável: Mário Savelli 
Data: 01/07/1984 
 
[CONDEPHAAT] Síntese da Ata (p.193) 
Responsável: Antônio Augusto Arantes Neto (Presidente) 
Data: 30/07/1984 
 
Contestação encaminhada pelo proprietário (p.200 – 204) 
Data: 09/08/1984 
 
[CONDEPHAAT] Resposta da Assessoria Jurídica (p.205 – 207) 
Responsável: Giselda Penteado Di Gugliemo (Assessora Jurídica) 
Data: 23/08/1984 
 
[CONDEPHAAT] Relatório de visita (p.213 – 222) 
Responsável: Silva Wolff e Cristina Santos 
Data: 03/12/1984 
 
[CONDEPHAAT] Parecer do Conselheiro relator (p.231 – 234) 
Responsável: Mario Savelli 
Data: 08/04/1985 
 
[CONDEPHAAT] Decisão do Conselho (p.235) 
Responsável: Modesto de Souza Barros Carvalhosa (Presidente) 
Data: 08/04/1985 
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[CONDEPHAAT] Resolução de Tombamento (p.418) 
Data: 19/01/1987 
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4. Locomotivas da EFPP descritas na Regulamentação de Tombamento 

(Registro Fotográfico). 

 

Prefixo 1 (duas locomotivas) no de fabricação 14063 e 66404 

a) Locomotiva. 

 

a.1) Detalhe da numeração.
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b) Locomotiva. 

 

 

Prefixo 2 no de fabricação 88037  
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Prefixo 3 no de fabricação 65983  

 

 

Prefixo 4 no de fabricação 66405  

a) Locomotiva não identificada. Conforme informação encontra-se desmontada no 

pátio do Corredor.  
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Prefixo 5 (duas locomotivas) no de fabricação 1612 e 68833  

a) Locomotiva 

 

b) Locomotiva não identificada.  

Prefixo 6 (duas locomotivas) no de fabricação 7913 e 5980  

a) Locomotiva 
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b) Locomotiva não identificada.  

Prefixo 7 no de fabricação 7914  

 

Prefixo 8 no de fabricação 5990 
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Prefixo 9 no de fabricação 3084 
 

a) Locomotiva não identificada.  
 

Prefixo 10 no de fabricação 40675  

 

Prefixo 11 no de fabricação 11892 
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Prefixo 12 no de fabricação 14275 – não existe mais  

a) Locomotiva exposta em praça pública na cidade de Dumont/SP. 

[Foto: Leandro Guidini] 

 

Prefixo 13 (sem placa de identificação)  

a) Locomotiva não identificada.  
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Prefixo 14 no de fabricação 40674 

 

Prefixo 15 no de fabricação 11980  

a) Locomotiva não identificada.  
 

Prefixo 16 no de fabricação 32694 

a) Locomotiva não identificada.  

Prefixo 17 no de fabricação 37399 

 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 142 

 

Prefixo 18 (fabricação nacional)  

 

 

Locomotiva DIEMA, não mencionada na Resolução. 
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5. Roteiros de Entrevistas 

5.1. Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) 

 

Esta entrevista integra a pesquisa Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado 

de São Paulo (1969 – 1984). O trabalho é desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). O questionário contém perguntas direcionadas aos membros da 

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) que tenham atuado nos 

anos de 1970 e/ou de 1980. O interesse por esse período específico está relacionado 

ao pedido de tombamento feito pela Associação em 1980, referente à Estrada de 

Ferro Perus-Pirapora (EFPP). Dessa forma, nosso objetivo é compreender a atuação 

da ABPF nesse período, bem como as experiências pessoais de cada entrevistado. 

Por questões metodológicas, solicitamos ao entrevistado autorização para gravar o 

conteúdo, consentimento expresso através de termo específico (anexo). A entrevista é 

composta por 13 questões e tem tempo estimado de 1 hora e 10 minutos. Sua 

participação é fundamental para alcançarmos os objetivos desta pesquisa, 

agradecemos a colaboração.  

SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome 
Data de Nascimento 
Período de Atuação na ABPF 
Síntese da formação 
Profissão 
Atuação Profissional em 1970 – 1980. 

A PARTICIPAÇÃO NA ABPF 

1) Fale-nos sobre o cenário da preservação de bens ferroviários nos anos de 

1970 e de 1980.  

2) Quais motivações levaram o senhor a participar da ABPF? Conte-nos como 

conheceu a Associação e o início de sua participação. 

SOBRE OS ASSOCIADOS E A MOTIVAÇÃO 

Para este bloco de perguntas, apresentamos também fragmentos de textos publicados 

entre 1979 e 1982 na Revista Ferrovia.  

[Aos Amigos Ferroviários – Alberto H. Del Bianco. Nov/Dez 1979] 

“Em principio poder-se-ia pensar que esta Associação era coisa de maníacos ou 
fanáticos com vontade de ‘andar de trem’, mas, felizmente os srs. Presidentes da 
RFFSA e da FEPASA não pensam dessa maneira e sim, que somos um grupo de 
abnegados que tenta por todos os meios evitar a destruição da memória ferroviária 
nacional, a exemplo do que ocorre em vários países europeus e também na Argentina 
e Uruguai, onde existem associações que se preocupam na preservação de material 
ferroviário” (p. 22) 
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[Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Patrick Dollinger. Mar/abr.1980] 
 “Ela é o fruto da colaboração de todas as pessoas, preocupadas com o destino de 
nosso patrimônio ferroviário com valor histórico. Somos atualmente cerca de 220 
sócios oriundos de todas as classes e origens. Infelizmente, os ferroviários são a 
minoria entre nós” (p.34). 
 

3) De maneira geral, é possível descrever um perfil dos associados (profissão, 

faixa etária, etc.)? Qual a motivação dos associados? Existiam critérios para 

filiação?  

4) Fale-nos sobre os ferroviários que participavam. De que forma colaboravam 

para a causa? 

5) O fragmento do texto Aos amigos ferroviários reforça o distanciamento da 

“vontade de andar de trem”. Ainda assim, gostaríamos de saber se a diversão 

também era um elemento presente na motivação dos Associados.  

AS AÇÕES DA ABPF 

6) Quais eram os objetivos do grupo?  

7) Também através da Revista Ferrovia identificamos algumas ações da ABPF no 

período. Dentre elas, destacamos a realização de viagens ferroviárias em 

antigas composições (Jundiaí e Paranapiacaba), os esforços para criação do 

Museu em Jaguariúna, as próprias publicações ou mesmo o mencionado 

pedido de tombamento da EFPP. A partir disso, conte-nos sobre essas ações e 

a participação de outras instituições ou empresas, a exemplo da Ferrovia 

Paulista S.A. na concessão de trecho ferroviário. 

8) Especificamente sobre os artigos mencionados, como ocorria a publicação? A 

participação da ABPF era proveniente de um espaço contratado ou cedido pela 

Revista Ferrovia? Fale-nos também sobre a relação com essa empresa. 

9) Qual era o objetivo dessa ação (publicação)? Conte-nos sobre o processo de 

elaboração dos textos.  

10) Fale-nos sobre o Museu Dinâmico e a operação de trens turísticos. Como isso 

estava inserido nos interesses de preservação? 

A PRESERVAÇÃO DOS BENS FERROVIÁRIOS 

11) A expressão “patrimônio ferroviário” aparece em diferentes publicações da 

ABPF nos anos de 1970 e de 1980. Qual era o entendimento da Associação 

naquele momento sobre esse patrimônio? Que tipo de valores justificavam os 

interesses de preservação? 

12) Conforme anteriormente mencionado, identificamos ações como denúncias e 

pedidos de proteção de bens ferroviários. Como era a relação entre a ABPF e 

os órgãos de defesa do patrimônio? Em destaque o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT).  

13) Caso seja de seu conhecimento, fale-nos sobre o pedido de tombamento da 

E.F. Perus-Pirapora. Como era a relação entre associados e técnicos para os 

estudos que embasaram a proteção? 
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5.2. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (CONDEPHAAT) 

 

Esta entrevista integra a pesquisa Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado 

de São Paulo (1969 – 1984). O trabalho é desenvolvido no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). O questionário contém perguntas direcionadas a Técnicos ou Conselheiros 

do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(CONDEPHAAT) que tenham atuado durante os anos de 1970 e de 1980. O interesse 

por esse período específico está relacionado ao tombamento da Estrada de Ferro 

Perus-Pirapora, processo com trâmite entre 1980 e 1987, e nosso objeto de estudos. 

A partir das experiências de cada entrevistado, nosso objetivo é compreender a 

atuação do CONDEPHAAT na dimensão do trabalho cotidiano. Por questões 

metodológicas, solicitamos ao entrevistado autorização para gravar o conteúdo, 

consentimento expresso através de termo específico (anexo). As informações 

coletadas têm finalidades unicamente acadêmicas e poderão ser utilizadas em 

apresentações científicas nacionais ou internacionais. A entrevista é composta por 19 

questões e tem tempo estimado de 1 hora e 30 minutos. Sua participação é 

fundamental para alcançarmos os objetivos desta pesquisa, agradecemos a 

colaboração.  

SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome 
Data de Nascimento 
Período de Atuação no CONDEPHAAT e função exercida 
Atuação Profissional (Atual) 
Síntese da Formação 
 
CONDEPHAAT 
 

1- Conte-nos sobre o início de sua atuação no CONDEPHAAT, em especial, 
sobre sua rotina de trabalho (função exercida) e o cotidiano dos funcionários.  

2- Fale-nos sobre o papel dos profissionais da área de História nas ações do 
órgão de defesa naquele período. 

3- Sabemos que nesse período o CONDEPHAAT contou com profissionais 
formados em diferentes áreas, tais como a Arquitetura, História e Geografia. 
Assim sendo, existiam colaborações ou trocas de conhecimentos entre 
profissionais de áreas distintas? A participação nas decisões de tombamento 
ocorria da mesma maneira? 

4- Como era realizada a designação do técnico responsável pelo estudo de cada 
tombamento? A escolha estava baseada em critérios específicos? 

5- De que forma são conduzidos os estudos para tombamento? Fale-nos sobre o 
trabalho para elaboração do parecer técnico. A partir de sua experiência, em 
que medida os argumentos apresentados pelo solicitante influenciam as 
investigações? 

6- Como era realizada a designação do Conselheiro Relator do processo? O 
parecer elaborado pelo Conselheiro tem peso similar ao parecer técnico na 
decisão de tombamento? 
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7- Considerando o recorte proposto e o período total de sua trajetória no órgão de 
defesa, fale-nos sobre a organização administrativa da instituição e o papel do 
CONDEPHAAT no Governo do Estado de São Paulo.  

8- Em nossa pesquisa, não identificamos uma política de proteção entre 1969 e 
1984. No caso dos bens ferroviários, a indefinição de diretrizes é indicada, por 
exemplo, no parecer de Carlos Lemos para a Estação de Santa Rita do Passa 
Quatro: “[...] encarecemos a necessidade de um plano de tombamentos que 
nos oriente no sentido de que tombar e o que não tombar dentro do Estado”. 
Considerando o exposto, o que orientava o trabalho do CONDEPHAAT? 
Existiam diretrizes para as decisões? O mesmo é válido para os bens 
relacionados à ferrovia? 

 
BENS FERROVIÁRIOS 
 

9- Fale-nos sobre o cenário da preservação de bens ferroviários nos anos de 
1970 e de 1980.  

10- Em sua opinião, que fatores levaram a instituição a considerar esse tipo de 
remanescentes? De que maneira esses objetos estavam inseridos na história e 
formação da identidade paulista naquele momento?  

11- Até o final dos anos de 1980, o CONDEPHAAT havia tombado um total de 15 
(quinze) bens ferroviários.  Sabemos que o conceito de patrimônio industrial e 
a própria ideia de patrimônio ferroviário são posteriores ou não consolidados no 
período estudado. Dessa forma, fale-nos sobre os conceitos, premissas e 
outros embasamentos que sustentavam o estudo sobre esse tipo de bem. 
Existia o interesse por acumular conhecimento (entenda como discutir a 
questão ou mesmo criar diretrizes) específico sobre os bens ferroviários? 

12- Os processos de tombamento mencionados (vide tabela) eram interpretados 
como similares?  

 
BENS FERROVIÁRIOS - TÉCNICOS E CONSELHEIROS 
 

13- O senhor / a senhora se recorda de Técnicos e Conselheiros que tenham 
trabalhado com mais ênfase sobre bens ferroviários? Em caso afirmativo, 
mencione a contribuição deles. 

14- Entre 1969 e 1984, recorte de nossa pesquisa, notamos que Carlos Lemos 
participou de 7 (sete) dos 9 (nove) tombamentos de bens ferroviários 
realizados no período. Essas participações ocorreram como parte da rotina de 
sua função ou, de maneira oposta, a atribuição de processos foi fruto de uma 
designação baseada em critérios?  

15- De maneira geral, fale-nos sobre Lemos e sua atuação no CONDEPHAAT. 
16- Fale-nos sobre a convivência entre os colaboradores (Técnicos e 

Conselheiros). Existiam ações (formais ou informais) para compartilhar 
questões e conhecimentos?  

17- Em que medida os conhecimentos adquiridos e discutidos ao longo de um 
processo de tombamento podem exercer influência sobre outras decisões?  

 
PERUS-PIRAPORA 
Caso seja de seu conhecimento, fale-nos sobre o processo de tombamento do Acervo 

da Estrada de Ferro Perus-Pirapora (21,273/80). O processo foi solicitado pela 

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), em 1980, e tombado pelo 

CONDEPHAAT, em 1987. 
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18- Durante as análises técnicas e decisões do Conselho, existiam outros 

processos que serviam como norteadores para a condução do processo e 

tomada de decisões? Em caso afirmativo, mencione quais. 

19- No processo de tombamento, identificamos que algumas visitas foram 

realizadas em conjunto com membros da ABPF, solicitante. Como era a 

relação entre os associados da ABPF e os Técnicos responsáveis pelo estudo? 
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6. Termo de Cessão de Depoimento Oral 

6.1. Alberto Henrique Del Bianco 
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6.2. Júlio Eduardo Correa Dias de Moraes 
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6.3. Marly Rodrigues 
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6.4. Nilson Rodrigues 
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6.5. Simone Scifoni 
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ANEXOS 

1. Lei Estadual n° 10.247 de 22 de Outubro de 1968. Dispõe sobre a 

competência, organização e funcionamento do órgão do CONDEPHAAT 

(SÃO PAULO, 1968). 

 

 

LEI N. 10.247, DE 22 DE OUTUBRO DE 1968  

Dispõe sobre a competência, organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado, 

criado pelo Artigo 123 da Constituição Estadual e dá outras providências  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
Artigo 1.º - O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico 
do Estado, criado pelo Artigo 128 da Constituição Estadual, fica diretamente 
subordinado ao Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, e se regerá pelo 
disposto nesta lei.  
Artigo 2.º - Competirá ao Conselho a adoção de tôdas as medidas para a 
defesa do patrimônio histórico, artístico e turístico do Estado, cuja conservação 
se imponha em razão de fatos históricos memoráveis, do seu valor folclórico, 
artístico, documental ou turístico, bem assim dos recantos paisagísticos, que 
mereçam ser preservados. 
Parágrafo único - Caberá ao Conselho, para a efetivação do disposto nêste 
artigo:  
I - propor às autoridades competentes o tombamento dos bens nêle referidos, 
bem como solicitar a sua desapropriação quando tal medida se fizer 
necessária;  
II - celebrar convênios ou acôrdos com entidades públicas ou particulares, 
visando a preservação do patrimônio de que trata êste artigo;  
III - propor a compra de bens móveis ou seu recebimento em doação;  
IV - sugerir a concessão de auxílio ou subvenções a entidades que objetivem 
as mesmas finalidades do Conselho, ou a particulares que conservem e 
protejam documentos, obras e locais de valor histórico, artístico ou turístico;  
V - ter a iniciativa de projetar e executar às expensas do Estado as obras de 
conservação e restauração de que necessitem os bens públicos ou particulares 
discriminados nêste artigo; 
 VI - cadastrar os bens tombados na forma da legislação vigente;  
VII - adotar outras providências previstas em regulamento. 
Artigo 3.º - O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico 
do Estado compor-se-á de 9 (nove) membros, de comprovada idoneidade 
moral e com notórios conhecimentos relativos às finalidades do órgão, 

http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
http://www.al.sp.gov.br/
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designados pelo Governador, como representantes da Secretaria e entidades a 
seguir discriminadas:  
I - Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo;  
II - Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da 
Universidade de São Paulo; 
III - Instituto de Pré-História, da Universidade de São Paulo;  
IV - Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 
V - Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; 
VI - Serviço de Museus Históricos do Estado; 
VII - Instituto dos Arquitetos do Brasil, Secção de São Paulo; 
VIII - Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga; 
IX - Cúria Metropolitana de São Paulo. 
§ 1.º - O Presidente do Conselho será escolhido pelo Governador dentre os 
Conselheiros designados.  
§ 2.º - A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e os órgãos e entidades 
discriminados nêste artigo apresentarão ao Governador, sempre em lista 
tríplice, nomes para escolha dos respectivos representantes.  
§ 3.º - Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos podendo, 
porém, ser dispensados a qualquer tempo. 
§ 4.º - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, 
cabendo ao Presidente também o voto de desempate. 
 § 5.º - Os membros do Conselho farão jus, por sessão a que comparecerem, a 
gratificação a ser fixada pelo Governador.  
Artigo 4.º - A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo porá à disposição do 
Conselho o pessoal técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento.  
Artigo 5.º - O Conselho será sempre ouvido nos casos de alienabilidade e 
disponibilidade das obras históricas ou artísticas, bem como dos monumentos 
naturais, todos de propriedade do Estado. 
Artigo 6.º - Os imóveis do Estado classificados como patrimônio histórico ou 
artístico deverão abrigar, com exclusividade, museus da espécie, de caráter 
público.  
Artigo 7.º - A organização e o funcionamento do Conselho serão fixados em 
regulamento.  
Artigo 8.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria da 
Fazenda, à Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, crédito especial na 
importância de NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos), destinado a atender 
às despesas com a instalação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Turístico, de que trata esta lei. 
Parágrafo único - O valor do presente crédito será coberto com os recursos 
provenientes da redução de igual importância de dotação consignada ao 
Código Local n. 176, Categoria Econômica 4.1.3.0, do orçamento.  
Artigo 9.º - O Poder Executivo expidirá o regulamento desta lei, dentro de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.  
Artigo 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 11 - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Palácio do Bandeirantes, 22 de outubro de 1968 
.  
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Orlando Gabriel Zancaner 
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Secretário de Cultura, Esportes e Turismo 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de outubro de 1968.  
Nelson Petersen da Costa 
Diretor Administrativo, Substituto 
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2. Decreto Federal 74.728 de 18 de outubro de 1974. Confisco da 

Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus e Estrada de Ferro 

Perus Pirapora S.A. (BRASIL, 1974). 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO No 74.728, DE 18 DE OUTUBRO DE 1974. 

  

Altera os Decretos nº 72.523, de 25 de julho 
de 1973 e 72.562, de 31 de julho de 1973, que 
confiscam bens da Companhia Brasileira de 
Cimento Portland Perus e da Estrada de Ferro 
Perus-Pirapora S. A., e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 1º do 

Ato Complementar nº 42, de 27 de janeiro de 1969, 

DECRETA: 

Art. 1º É nula, nos termos do artigo 8º do Decreto-lei nº 359, de 17 de dezembro de 1968, 

com a redação do Decreto-lei nº 760, de 13 de agosto de 1969, a cessão de direitos minerários 

outorgada pela Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, domiciliada na cidade de São 

Paulo, a empresa denominada "SOCAL S. A. - Mineração e Intercâmbio Comercial e 

Industrial", também domiciliada na mesma cidade, conforme escritura pública lavrada em 27 de 

fevereiro de 1970 nos livros de notas do 24º Tabelião da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

Art. 2º É confiscado e incorporado à Fazenda Nacional, nos termos dos artigos 1º e 3º do 

Ato Complementar nº 42, de 27 de janeiro de 1969, o acervo, ou patrimônio líquido, da 

Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, domiciliada na Capital do Estado de São 

Paulo, existente em 25 de julho de 1973. 

Parágrafo único. O acervo de que trata este artigo abrange os direitos minerários 

referidos no artigo 1º e os bens imóveis descritos no artigo 1º do Decreto nº 72.523, de 25 de 

julho de 1973, com ressalva das onerações e alienações regularmente averbadas ou 

transcritas no Registro Imobiliário. 

Art. 3º É confiscado e incorporado à Fazenda Nacional, nos termos dos artigos 1º e 3º do 

Ato Complementar nº 42, de 27 de janeiro de 1969, o acervo, ou patrimônio líquido, da Estrada 

de Ferro Perus-Pirapora S. A., domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, existente em 25 

de julho de 1973. 

Parágrafo único. O acervo previsto neste artigo abrange os bens imóveis descritos 

no artigo 1º do Decreto nº 72.562, de 31 de julho de 1973. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2074.728-1974?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0359.htm#ART8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D72523.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D72523.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D72562.htm#ART1
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Art. 4º Os acervos confiscados nos termos dos artigos anteriores serão alienados na 

forma da lei, para o definitivo ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público pelas 

empresas de que trata este Decreto. 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo os acervos confiscados constituirão uma 

entidade dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculada à Superintendência das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

§ 2º Aos administradores da entidade a que se refere o parágrafo anterior, designados 

pelo Ministro da Fazenda, caberá, sem prejuízo da atividade industrial e comercial da entidade, 

promover a alienação dos acervos. 

Art. 5º O valor do enriquecimento ilícito praticado pelas empresas a que se referem os 

artigos 2º e 3º será o constante da Investigação Sumária nº 434-69 da Comissão Geral de 

Investigações, devidamente atualizado até a data da efetiva imissão de posse dos acervos 

confiscados. 

Parágrafo único. Se, na fase de execução se verificar excesso de confisco, a quantia a 

maior será devolvida às companhias processadas, depois de liquidados os créditos da 

Fazenda Pública federal, estadual e municipal, inclusive os créditos fiscais ou previdenciários 

das correspondentes autarquias. 

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, 18 de outubro de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 

ERNESTO GEISEL  

Armando Falcão 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.10.1974 
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3. Composição do Conselho (1969 – 1984)68 

 

Janeiro de 1969 – setembro de 1970. 

 

GOVERNADOR 

Roberto de Abreu Sodré (01/1967 – 03/1971) 

SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO (SCET) 

Orlando Zancaner 

Paulo Pestana 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Arnaldo D’Á. Florence 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Aberlardo G. de Abreu 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Lucia Falkenberg (Presidente) 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Aureliano Leite 

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Francisco de A. Sales 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Serviço de Museus Históricos (SMH)69 

Vinício Stein Campos 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)70 

Luis Saia 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Nestor Goulart R. Filho 

 Instituto de Pré-História 

Paulo Duarte 

                                                           
68

 Informações extraídas de Rodrigues (1994, p.49), Quadro 1 – Composição do Conselho: 
1969 – 1987. 
69

 Depois de 1979, Departamento Estadual de Museus e Arquivos (DEMA) (RODRIGUES, 
1994). 
70

 DPHAN (até 1970); IPHAN (1970 – 1979); SPHAN (1979 – 1987). 
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Março de 1971 – dezembro de 1971. 

 

GOVERNADOR 

Laudo Natel (03/1971 – 03/1975) 

SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO (SCET) 

Magalhães Padilha 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Arnaldo D’Á. Florence 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Aberlardo G. de Abreu 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Lucia Falkenberg (Presidente) 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Aureliano Leite 

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Aldo Nilo Losso 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Vinício Stein Campos 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Luis Saia 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Nestor Goulart R. Filho 

 Instituto de Pré-História 

Eurípedes S. de Paula 
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Janeiro de 1972 – maio de 1975. 

 

GOVERNADOR 

Laudo Natel (03/1971 – 03/1975) 

SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO (SCET) 

Magalhães Padilha 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Arnaldo D’Á. Florence 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Aberlardo G. de Abreu 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Licínio dos S. Silva Filho 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Aureliano Leite (Presidente) 

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Aldo Nilo Losso 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Vinício Stein Campos 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Luis Saia 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Nestor Goulart R. Filho 

 Instituto de Pré-História 

Ulpinano B. de Meneses 
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Outubro de 1975 – dezembro de 1975. 

 

GOVERNADOR 

Paulo Egídio Martins (03/1975 – 03/1979) 

SECRETARIO DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA (SCCT) 

José Mindlin 

Max Feffer 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Arnaldo D’Á. Florence 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Eduardo Corona 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Licínio dos S. Silva Filho 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Pedro Brasil Bandecchi 

Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia 

Benedito L. de Toledo 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Serviço de Museus Históricos (SMH)71 

Vinício Stein Campos 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Nestor Goulart R. Filho (Presidente) 

 Instituto de Pré-História 

Ulpiano B. de Meneses 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 Depois de 1979, Departamento Estadual de Museus e Arquivos (DEMA) (RODRIGUES, 
1994). 
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Maio de 1976 – maio de 1978 

 

GOVERNADOR 

Paulo Egídio Martins (03/1975 – 03/1979) 

SECRETARIO DE CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA (SCCT) 

José Mindlin 

Max Feffer 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Arnaldo D’Á. Florence 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Jamil Nassif Adib 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Murilo de A. Marx 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Licínio dos S. Silva Filho 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Pedro Brasil Bandecchi 

Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia 

Nestor Goulart R. Filho (Presidente) 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Comissão de Artes Plásticas 

Carlos F. Von Schmidt 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Ernani Silva Bruno 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Francisco de Assis Barbosa 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Eurípedes S. de Paula 

 Departamento de Geografia 

Aziz Ab’Saber  

 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 
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Benedito L. de Toledo 

 Instituto de Pré-História 

Ulpiano B. de Meneses 

 

Maio de 1979 – julho de 1980 

 

GOVERNADOR 

Paulo Salim Maluf (03/1979 – 03/1983) 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA 

Antonio Henrique da Cunha Bueno  

João Carlos Martins 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Antonio de O. Godinho 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Jamil Nassif Adib 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Murilo de A. Marx 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Licínio dos S. Silva Filho 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Pedro Brasil Bandecchi 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Comissão de Artes Plásticas 

Ulpiano B. de Meneses 

 Gabinete do Secretário 

Caio de Alcântara Machado 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Ruy Ohtake (Presidente) 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Antonio L. D. de Andrade 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Maria Thereza S. Petrone 
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 Departamento de Geografia 

José P. de Queiroz Neto 

 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 

Nestor Goulart R. Filho 

 Instituto de Pré-História 

Caio del Rio Garcia 

 

Setembro de 1980 – setembro de 1982 

 

GOVERNADOR 

Paulo Salim Maluf (03/1979 – 03/1983) 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA 

Antonio Henrique da Cunha Bueno  

João Carlos Martins 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Antonio de O. Godinho 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Jamil Nassif Adib 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Eduardo Knesse de Melo 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Lucia Falkenberg  

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

José Leandro B. Pimentel 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Comissão de Artes Plásticas 

Ulpiano B. de Meneses 

 Gabinete do Secretário 

Paulo J. da Costa Junior 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Ruy Ohtake (Presidente) 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Antonio L. D. de Andrade 



Os Bens Ferroviários nos Tombamentos do Estado de São Paulo (1969 – 1984)                                                          
 

 165 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Edgar Carone 

 Departamento de Geografia 

Lea Goldstein 

 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 

Eduardo Corona 

 Instituto de Pré-História 

Caio del Rio Garcia 

 

Novembro de 1982 – março de 1983 

 

GOVERNADOR 

Paulo Salim Maluf (03/1979 – 03/1983) 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA 

Antonio Henrique da Cunha Bueno  

João Carlos Martins 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Antonio de O. Godinho 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Jamil Nassif Adib 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Helena Saia 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Mario Savelli 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

José Leandro B. Pimentel 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Gabinete do Secretário 

Randau de A. Marques 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Aziz Ab’Saber (Presidente) 
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Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Antonio L. D. de Andrade 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Ulpiano B. de Meneses 

 Departamento de Geografia 

Augusto Titarelli 

 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 

Murilo de A. Marx 

 Instituto de Pré-História 

Dorah P. Uchôa 

 

Março de 1983 – Outubro de 1984 

 

GOVERNADOR 

André Franco Montoro (03/1983 – 03/1987) 

SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA 

João Pacheco Chaves 

Jorge da Cunha Lima 

 

CONDEPHAAT 

Cúria Metropolitana de São Paulo (CMSP) 

Antonio de O. Godinho 

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Jamil Nassif Adib 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) 

Helena Saia 

Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 

Mario Savelli 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

José Leandro B. Pimentel 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 

 Departamento de Atividades Regionais de Cultura (DARC) 

Carlos A. C. Lemos 

 Gabinete do Secretário 
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Eunice R. Duchan 

 Serviço de Museus Históricos (SMH) 

Antonio A. Arantes (Presidente) 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

Antonio L. D. de Andrade 

Universidade de São Paulo 

 Departamento de História 

Ulpiano B. de Meneses 

 Departamento de Geografia 

Augusto Titarelli 

 Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 

Murilo de A. Marx 

 Instituto de Pré-História 

Dorah P. Uchôa 
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4. Composição do CONDEPHAAT (2015 – 2017). 

 

Secretaria da Cultura 

Ana Lúcia Duarte Lanna (Presidente) 

Valéria Rossi Domingos (Vice-Presidente) (Coordenadora da UPPH) 

Paulo César Garcez Marins 

Stela Goldenstein 

 

Secretaria do Meio Ambiente 

Vera Maria Aranha Severo 

 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Antonio Luiz Reis Kuntz 

 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

Ana Luiza Martins 

 

Procuradoria Geral do Estado 

Daniel Smolentov 

 

Universidade de São Paulo – USP 

 

Departamento de História 

 Pedro Luis Puntoni 

 

Departamento de Geografia 

Sueli Ângelo Furlan 

 

Departamento de História da Arquitetura 

Sarah Feldman 

 

Faculdade de Ciências Sociais 

Heitor Frúgoli JR. 

 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

Departamento de História 

Silvana Barbosa Rubino 
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Departamento de Geografia 

Vicente Eudes Lemos Alves 

 

Departamento de História da Arquitetura 

Regina Andrade Tirello 

 

Instituto de Ciências Sociais 

Artionka Manuela Goes Capiberibe 

 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP 

Departamento de História 

André Figueiredo Rodrigues 

 

Departamento de Geografia 

Rafael Alves Orsi 

 

Departamento de História da Arquitetura 

Adalberto da S. Retto Junior 

 

Departamento de Ciências Sociais 

Valéria dos Santos Guimarães 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

Victor Hugo Mori 

 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Conselho Episcopal Regional Sul 1 

Ana Paula de Albuquerque Grillo 

 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo 

Silvio Oksman 

 

Museu de Arqueologia e Etnologia, da Universidade de São Paulo – USP 

Levy Figuti 
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5. Proposta de Regulamentação E.F. Perus Pirapora (1995)  

5.1. Proposta de Regulamentação do Tombamento da E.F. Perus Pirapora 

(CONDEPHAAT). Planta n°01 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 189) 
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5.2. Proposta de Regulamentação do Tombamento da E.F. Perus Pirapora 

(CONDEPHAAT). Planta n°02 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 188) 
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5.3. Proposta de Regulamentação do Tombamento da E.F. Perus Pirapora 

(CONDEPHAAT). Planta n°03 (PROCESSO CONDEPHAAT 21273/80, 1980, p. 188) 
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5.4. Proposta de Regulamentação do Tombamento da E.F. Perus Pirapora 

(CONDEPHAAT). Planta n°04 (PROCESSO IPHAN 1104-T-83, 1983, p. 144) 

 

Nota: Esse documento foi produzido pelo CONDEPHAAT, juntamente com os 

anteriores; contudo, não há cópia no Processo 21273/80. O mapa integra o processo 

para tombamento em nível federal 1104-T-83. 
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5. Proposta de Regulamentação E.F. Perus Pirapora (1995) 

 

CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. 

 

RES. SC 56/00, de 13/12/00, publicada no DOE 14/12/00, p. 31 

 

O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 1 
o
 do Decreto-Lei n

o
 149, de 15 de 

agosto de 1969 e do Decreto n
o
 13.426, de 16 de março de 1979, cujos artigos 134 a 149 

permanecem em vigor por força dos artigos 187 e 193 do Decreto n
o
 20.955, de 01 de 

junho de 1983, bem como tendo em vista a Resolução SC 05, de 19 de janeiro de 1987; 

 

Considerando 

 

I – Que a presente regulamentação do tombamento da Estrada de Ferro Perus-
Pirapora vem buscar sanar indefinições na proposta original de preservação deste bem 
cultural; 
 

II – Que cabe lembrar o que estabelece, em termos gerais, a relevância deste 
conjunto para o patrimônio cultural paulista, e que são elementos de destaque na 
definição deste conjunto, essencialmente: 

 

Seu peculiar acervo ferroviário, de procedências diversas, mas tendo como 
característica especial a estreita bitola de 60 cm da linha definitiva (?)  

O traçado da linha férrea que evita ao máximo o confronto com acidentes 
naturais: acompanha cursos d’água acomodando-se em curvas de nível em meio a 
paisagem predominantemente natural (além das situadas nas regiões 
metropolitanas de São Paulo);  

O potencial de recuperação da área para um projeto de criação de um 
complexo turístico ligado à natureza e a preservação da estrutura ferroviária 
paulista.  

– Que este tombamento, porém, tem sido marcado por uma série de dificuldades das 
quais podem destacar-se:  

A peculiaridade do acervo gerando dificuldades epistemológicas para sua 
identificação e análise pelo quadro técnico permanente do CONDEPHAAT;  

A grande extensão da malha ferroviária;  

O fato da linha e de seus domínios serem de propriedades particulares em 
regiões muito valorizadas;  

A ausência de iniciativas concretas que estimulam a preservação, superem o 
desinteresse e despertem nos vários setores sociais, o reconhecimento do valor 
histórico e cultural de tais bens;  
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O fato do conjunto de peças de reposição e manutenção do acervo 
ferroviário não ser da mesma propriedade do conjunto ferroviário, e sim bens 
públicos entendidos pelo seu eventual valor metal e não vinculado ao conjunto do 
qual originalmente faz parte:  

A proximidade da metrópole de São Paulo que tem ocasionado fenômenos 
de invasão e loteamentos clandestinos ao longo da área envoltória.  

IV – Mais ainda, que apenas por estes aspectos se pode verificar que, ao lado da 
complexidade de ordem técnica, há uma forte dimensão de natureza política a dificultar a 
efetivação da preservação do monumento em termos de sua conservação e, sobretudo, 
em termos de sua reativação que é a meta maior e premente deste tombamento; 

 

V – Que, ademais, ao longo dos anos de convívio com este assunto a equipe técnica do 
Condephaat foi, há um tempo, buscando aparelhar-se tecnicamente para abordar com 
justiça a questão e, por outro lado, amadurecendo uma reflexão sobre o tema com o 
mesmo objetivo, sendo que, achando-se ainda pendente de regulamentação o 
tombamento do bem, a presente regulamentação é o resultado deste esforço, de modo a 
oferecer os elementos básicos para: 

Buscar a revitalização e funcionamento da Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

Permitir ao principal proprietário a utilização do ponto de vista econômico de suas terras, e 

Ordenar as ocupações ao longo da área envoltória sem descaracterizar o bem, 

 

Resolve: 

Artigo 1
o
 – Constituem o objeto do tombamento previsto na Resolução SC n

o
 05, de 

19.01/87: 
 

I. o leito da via férrea, no percurso que se inicia no começo do quilômetro 2 
(dois), ponto de coordenadas UTM 7.411.310 mN e 319.100 ME a qual segue 
acompanhando o Rio Juquery, em sua margem esquerda no sentido  

Leste-Oeste até a confluência deste com o seu aflue nte Ribeirão dos 
Cristais; a partir deste ponto, a linha férrea segue no sentido Sul-Norte, 
acompanhando a Várzea do Ribeirão dos Cristais até o ponto denominado 
“Entroncamento”, coordenadas 7.413.820mN e 310.170 ME; 

 

II. Instalações existentes no bem tombado que permitem a sua legibilidade e o 
entendimento do que justificava a sua existência, p ara as quais se define o 
grau de preservação P2, o qual permite a reorganização do espaço interno, 
mas preserva inalteradas fachadas e volumetria, que são: 

a) as caixas d’água localizadas no quilômetro 5 (cinco); 
b) a Parada Santa Fé, localizada no quilômetro 9 (nove); 
c) Desvio localizado no quilômetro 12 (doze); e 
d) A Estação Mirim, localizada no quilômetro 17 (dezessete) 

III. o material rodante, consistente em  

a) Locomotivas, cujo conjunto é composto de 21 unidades sendo 9 ativas, 2 
inativas e 10 irrecuperáveis identificadas a seguir :  

Prefixo 1 (duas locomotivas) n
o
 de fabricação 14063 e 66404  

Prefixo 2 n
o
 de fabricação 88037 
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Prefixo 3 n
o
 de fabricação 65983  

Prefixo 4 n
o
 de fabricação 66405 

Prefixo 5 (duas locomotivas) n
o
 de fabricação 1612 e 68833  

Prefixo 6 (duas locomotivas) n
o
 de fabricação 7913 e 5980  

Prefixo 7 n
o
 de fabricação 7914 

Prefixo 8 n
o
 de fabricação 5990  

Prefixo 9 n
o
 de fabricação 3084  

Prefixo 10 n
o
 de fabricação 40675  

Prefixo 11 n
o
 de fabricação 11892 

Prefixo 12 n
o
 de fabricação 14275 – não existe mais  

Prefixo 13 (sem placa de identificação) 

Prefixo 14 n
o
 de fabricação 40674  

Prefixo 15 n
o
 de fabricação 11980  

Prefixo 16 n
o
 de fabricação 32694  

Prefixo 17 n
o
 de fabricação 37399 

Prefixo 18 (fabricação nacional) 
 

b) Vagões, vagonetes e outros, em um total de 141 (cento e quarenta e 
uma) unidades, a saber:  

100 vagões de ferro tipo basculante lateral para transporte de 
pedra 07 vagões de madeira com guardas laterais 
06 vagões de madeira fechados  
01 vagão tanque 
01 vagão socorro 
03 vagões de passageiro (cauda) 
01 vagão de passageiro administrativo 
19 vagões de ferro tipo caçamba basculante 
02 pranchas com lastro de madeira 
01 guincho ferroviário 

 

Artigo 2
o
 – Com relação aos vagões de ferro, com muitos exemplares idênticos, 

deverá ser feita uma seleção realizada em conjunto com pessoal especializado da 
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, p ara aproveitamento de parte como 
reserva técnica em futuro projeto de revitalização da ferrovia, procedendo-se à liberação 
do restante. 

Artigo 3
o
 – A área envoltória definida pelo Decreto Estadual no 13.426, de 16.03.79 

fica livre de restrições pelo Condephaat, salvo nos seguintes setores: 
 

I – do ponto inicial do quilômetro 2 (dois) ponto de coordenadas UTM 7.411.310 MN 
e 319.100 m E – até a divisa dos municípios de São Paulo e Cajamar – ponto de 
coordenadas 7.410.760 mN e 313.620 mE – em uma faixa de 50 (cinqüenta) metros da 
margem esquerda do Rio Juquery, ao sul, no interior do Parque Anhanguera, em uma 
faixa de 300 (trezentos) metros da linha férrea e, no restante, em uma faixa de 25 (vinte e 
cinco) metros a partir do leito da linha férrea (Zona 1); 

 

II – da divisa dos municípios de São Paulo e Cajamar – ponto de coordenadas 
7.410.760 mN e 313.610 mE – até o cruzamento da estrada de ferro com o oleoduto 
subterrâneo da Petrobrás junto a Polvilho – ponto d e coordenadas 7.410.380 mN e 
311.290 mE – ao norte, em uma faixa de 50 (cinqüenta) metros da margem esquerda do 
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Rio Juquery; ao sul, excepcionalmente no Bairro do Polvilho, ente as ruas Analândia e 
Fernão Dias, em uma faixa de 20 (vinte) metros da linha férrea; e, no restante, em uma 
faixa de 25 (vinte e cinco) metros a partir do leito da linha férrea (Zona 2); 

 

III – do cruzamento da estrada de ferro com o oleoduto – ponto de coordenadas 
7.410.380 mN e 311.290 mE – até o ponto da estrada de ferro sobre o Rio Juquery – 
ponto de coordenadas 7.411.590 mN e 309.300 mE – ao norte, em uma faixa de 50 
(cinqüenta) metros da margem esquerda do Rio Juquery e, ao sul, em uma faixa de 25 
(vinte e cinco) metros da linha férrea (Zona 1) 
 

IV – da ponta da estrada de ferro sobre o Rio Juquery – ponto de coordenadas 
7.411.590 mN e 309.300 mE – até o cruzamento da linha férrea com a estrada Cajamar-
Polvilho – ponto de coordenadas 7.413.630 mN e 310.190 mE – a oeste, em uma faixa de 
50 (cinqüenta) metros do Ribeirão dos Cristais (Zona 1) e, a leste, dentro do traçado da 
estrada Cajamar-Polvilho (Zona 2); 
 

V – do cruzamento da linha férrea com a estrada Cajamar-Polvilho – ponto de 
coordenadas 7.413.530 mN e 310.190 mE – até o local denominado “Entroncamento” – 
ponto de coordenadas 7.413.820 mN e 310.170 mE – a leste, dentro do traçado da estrada 
de ferro Cajamar-Polvilho e, a oeste, em uma faixa de 50 (cinqüenta) metros da linha 
férrea (Zona 1). 

Artigo 4
o
 – São estabelecidas as seguintes diretrizes para o s setores da área 

envoltória sujeitos a restrições: 

a) Deverá ser mantida livre de ocupação toda a faixa de domínio de 20 metros 
de cada lado do leito da linha férrea em todo o percurso tombado. Somente serão 
permitidas obras de interesse ao funcionamento da estrada de ferro.  

b) A área contígua à faixa de domínio da ferrovia numa largura de 5 metros de 
cada lado e ao longo de todo o percurso tombado deverá ser destinada:  

· A tratamento paisagístico em caso de ocupações de caráter urbano-
industrial;  

· No caso de áreas reflorestadas com essências exóticas, a exploração de 
madeira deverá ser feita de maneira seletiva, mantendo-se pelo menos 
50% do número total de indivíduos arbóreos, objetivando-se com isso a 
preservação da fisionomia vegetal arbórea.  

c) Não serão toleradas novas transposições sobre o leito da via férrea, a não 
ser em casos excepcionais a serem analisados previamente pelo Condephaat. 

d) Não serão toleradas nas áreas envoltórias sujeitas a restrições, tais como 
definidas por esta Resolução, as atividades de extração mineral, inclusive de minérios da 
classe II e movimentação de terra que coloque em risco a integridade do bem tombado. 
 

Artigo 5
o
 - Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado – Condephaat, autorizado a inscrever no Livro de Tombo 
competente a regulamentação contida nesta Resolução, para seus efeitos legais e de 
direito. 

Artigo 6
o
 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 


