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CAPÍTULO 1 

A PRIMEIRA FERROVIA PAULISTA 

 

A cidade de São Paulo da primeira metade do século XIX se mantinha modesta 
em suas dimensões. Embora localizada em importante entroncamento de 
caminhos interligando o litoral ao interior do Brasil, a cidade tinha, ainda, 
características de um “burgo de estudantes”,18 assentada sobre a elevação entre 
os rios Anhangabaú e Tamanduateí. 

Nos arredores paulistanos, pequenos povoados se instalavam à beira dos 
caminhos, paradas estratégicas para o descanso de tropas. Sítios e chácaras 
abasteciam a cidade e seus viajantes. Na Região do ABC, na qual Santo André 
pertence, conhecida no período colonial como “Borda do Campo”, apenas  
pequenos povoados ao longo de estradas serviam de abrigo para tropas e 
viajantes, conferindo à região uma grande dispersão de sua pequena população 
que se mostrava quase despovoada: em 1887, a então Freguesia de São 
Bernardo, cuja área corresponde ao território da Região ABC, apresentava uma 
população de 3.667 habitantes, sendo 1.131 colonos dos núcleos de São 
Bernardo e São Caetano.19 

Marcou a ocupação da Borda do Campo, nos primeiros séculos de colonização, 
a presença de duas fazendas dos padres do Mosteiro de São Bento: Fazenda São 
Bernardo e Fazenda São Caetano, que produziam alimentos, lenha e, 
posteriormente, numa olaria, fabricaram telhas, tijolos, vasos etc. Muito do que 
se produziu na Fazenda São Caetano, localizada entre o córrego dos Meninos e 
o rio Tamanduateí, foi levado para o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, pelo 
rio, navegável até meados do século XIX.20 

O principal fator que bloqueava o crescimento e desenvolvimento de São Paulo 
e arredores estava na dificuldade de acesso ao porto de Santos, em virtude da 
forte inclinação da vertente marinha da Serra do Mar. Os caminhos que ligavam 
o planalto ao litoral, muitas vezes, eram percorridos por tropas de muares ou 
mesmo a pé, com muitos riscos devido à alta declividade e a constante umidade 
da Serra do Mar. 

A implantação da primeira ferrovia em solo paulista, na segunda metade do 
século XIX, foi o impulso necessário para a alteração da paisagem do planalto, 
com o fortalecimento da centralidade da cidade de São Paulo que, a partir do 
início da operação da estrada, pôde abrigar as famílias dos cafeicultores e, além 

                                                
18 Bruno, 1991. 
19 Langenbuch, op. cit.: 94. 
20 Idem; Martins, 1992. 
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dos negócios do café, ver nascer fábricas e indústrias que se tornaram 
importante marca da metrópole paulistana por todo o século XX. 

 

A ESTRADA DE FERRO DE SÃO PAULO 

Foram muitas as iniciativas para romper o isolamento do planalto paulista 
durante o período Colonial e início do Império. Inúmeras trilhas, estradas e 
caminhos foram abertos por entre as escarpas da serra para facilitar o acesso a 
São Paulo e, daí, para o interior do Brasil. Entre elas, destaca-se a Calçada do 
Lorena, construída em 1792, facilitando o acesso e, conseqüentemente, o 
controle da exploração de ouro e pedras preciosas em Minas. 

Com o início do Império, além da necessidade de escoamento de mercadorias 
ao porto, a integração nacional passou a ser prioridade e poucos anos depois da 
primeira locomotiva percorrer o trecho entre o centro fabril de Manchester e o 
porto de Liverpool na Inglaterra, o Governo Imperial buscou mecanismos para 
atrair investidores para a construção de estradas por todo o Brasil.  

... entre as Obras Publicas, as que interessão mais directa, e poderosamente á 
riqueza Nacional, são as estradas, e cannaes: ellas abrem novos mercados, 
enriquecem os existentes com utilidade dos productores, e consumidores, por 
quem se reparte a despeza poupada nos transportes. O Governo lhes tem dado 
toda a attenção, aindaque os resultados não possão por ora corresponder aos 
seus desejos.21 

No ano de 1835 foi dado o primeiro passo para a implantação de estradas de 
ferro no Brasil: foi aprovada pela Assembléia Nacional a Lei nº 101, de 31 de 
outubro. Conhecida como Lei Feijó, autorizava o Governo Imperial a conceder 
favores às companhias que se organizassem para a construção e operação de 
estradas de ferro da Capital (Rio de Janeiro) até Minas Gerais, Bahia e Rio 
Grande do Sul, numa evidente intenção de integrar o território nacional, 
recentemente atingido por revoltas no Rio Grande do Sul. No mesmo ano, os 
governos provinciais foram autorizados a legislar sobre a concessão de 
privilégios para obras públicas de interesse da Província.22 

A Província de São Paulo, logo no ano seguinte, já era autorizada a conceder 
privilégio exclusivo para a exploração de uma ferrovia por 40 anos, à Aguiar, 
Viuva, Filhos & Companhia, uma empresa de exportação localizada em Santos, e 
à Platt & Reid, empresa inglesa. Caberia aos empreendedores a construção e 
operação de uma ferrovia que, partindo de Santos e passando por São Paulo, 
atingisse as vilas de São Carlos (Campinas), Constituição (Piracicaba), Itu ou 
Porto Feliz,23 num evidente interesse de atingir o cinturão de cultivo da cana de 
açúcar no interior paulista. 

                                                
21 Relatorio da Repartição dos Negocios do Imperio /.../, 1833: 25. 
22 Brasil. Ato Constitucional de 12 de agosto de 1835. 
23 São Paulo (Província). Lei número 51, de 18 de março de 1836. 
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Mas foi somente após 1852 que o desejo de expansão ferroviária se tornou 
possível no Brasil: a aprovação da Lei Cochrane 24 criou condições efetivas para 
a implantação do sistema ferroviário no Brasil, por meio de mecanismo de 
concessões de favores às empresas ferroviárias, entre eles: privilégio de 
exploração de área de influência por 90 anos, garantia de juros sobre o capital 
empregado na construção, isenção de direitos de importação, direito de 
desapropriação de terrenos de domínio particular.  

No ano seguinte se iniciaram os estudos para a implantação da primeira 
ferrovia paulista.  

... Cidadãos muito respeitaveis projectão, e para isto tem já mandado proceder 
aos necessarios trabalhos preparatorios, huma outra empresa de hum caminho 
de ferro da Provincia de S. Paulo, desde o porto de Santos até a  Villa  de  
Constituição.25 

No ano de 1856, o Decreto Imperial número 1.759 autorizou a incorporação de 
uma companhia fora do país para a construção e custeamento de uma estrada 
de ferro que, “partindo das visinhanças da Cidade de Santos, onde for mais 
conveniente, se approxime da de S. Paulo, e se dirija á villa de Jundiahy”,26 
podendo se estender até Rio Claro. Este Decreto estabeleceu as regras básicas 
para a construção, operação e futura desapropriação da estrada, tornando-se 
modelo para as demais concessões realizadas no país. 

A lavoura do café, com fácil comercialização no mercado europeu, propiciou a 
formação da “São Paulo Railway Company Ltd”, incorporada em Londres, 
cujos estatutos foram aprovados pelo Decreto Imperial número 2.601, de 06 de 
junho de 1860. 

A nova companhia assumiu os compromissos estabelecidos no Decreto 
Imperial número 1.759, de 1856, para a construção de uma linha singela em 
toda sua extensão e a aquisição de terrenos suficientes para a duplicação 
posterior da ferrovia. O desenvolvimento do projeto da via férrea foi realizado 
pelos engenheiros ingleses James Brunlees e Daniel Fox a partir dos desenhos 
iniciais elaborados por Alfred Mornay, nos anos de 1830, e foi aprovado 
juntamente com a aprovação dos estatutos da Companhia. 

O projeto da estrada de ferro, assinado por James Brunlees, aponta, à exceção 
das proximidades de São Paulo e Santos, ausência de ocupação urbana ao longo 
do traçado da via, o que, sem dúvida, reduziu os gastos com desapropriação de 
terras. Vestígios de caminhos e algumas sedes de sítios e chácaras são 
assinalados ao longo das 22 cartas que compõem o álbum de plantas com o 
projeto completo da via férrea.27 

                                                
24 Brasil. Lei número 641, de 26 de junho 1852. 
25 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1853: 51. 
26 Brasil. Decreto número 1.759, de 26 de abril de 1856, artigo 1º. 
27 Brunlees, 1855. 
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O projeto inicial da via férrea previu a instalação de estações intermediárias, 
estratégicas para a operação do sistema férreo no sentido de possibilitar o 
abastecimento das locomotivas com água e carvão, nos pontos onde a ferrovia 
cruza com caminhos pré-existentes, com vistas a atrair mercadorias para o 
transporte.  

Todas as estações estão colladas em boas estradas que dão accesso á linha; 
porém, á exceção do Rio Grande e S. Paulo, que serão bons alimentadores 
intermedios, a maior parte do trafego chegará a Jundiahy, e dalli passará sobre 
toda a extensão da linha.28 

As estações intermediárias apresentavam a seguinte localização: 29 

▫ Estação Cubatão (km 12,300), sobre o aterrado de Cubatão, parte do leito do 
Caminho da Maioridade. 

▫ Estação Rio Grande (depois Rio Grande da Serra, km 41,00): no cruzamento 
da estrada com o “caminho novo de Mugi das Cruzes” (carta 7), que liga 
Mogi das Cruzes com o lugar denominado Zanzalá junto ao caminho do 
Mar; 

▫ Estação São Bernardo (depois Santo André, km 60,450): no cruzamento do 
“caminho velho de Mugi das Cruzes a S. Bernardo” (carta 9), povoado que 
se localizava junto ao Caminho do Mar e de onde poderia se atingir, 
também, a vila de Santo Amaro. Este caminho também foi conhecido com o 
nome “Caminho do Pilar”, pois passava pela Capela de mesmo nome no 
atual município de Ribeirão Pires; 

▫ Estação Água Branca (km 84,320): no cruzamento com o “Caminho de 
Jundiahy” (carta 14). A denominação da estação se deve à proximidade do 
sítio Água Branca, embora exista citação desta mesma estação com a 
denominação “do Ó” em vista da proximidade com o povoado junto à 
Capela de Nossa Senhora do Ó, servido pelo caminho de Jundiaí;30 

▫ Estação Bethlem (depois Francisco Morato, km 117,450): localizada nas 
proximidades da fazenda de mesmo nome, junto ao caminho que partia do 
povoado do Ó até Jundiahy (carta 19). 

Para as estações terminais, Santos e Jundiaí, estava prevista a instalação de 
armazéns de mercadorias e para a Estação São Paulo, além dos armazéns para 
mercadorias e encomendas, as oficinas que passariam a fazer a manutenção das 
locomotivas e vagões, assim como almoxarifados para substituição de peças e 
equipamentos de toda a linha. 

                                                
28 James Brunlees (1866), citado por Cunha Galvão, op.cit: 349 
29 Brunlees, op. cit, 
30 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1865. 
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As obras da Estrada de Ferro de São Paulo tiveram início em 24 de novembro 
de 1860, em Santos, e foram realizadas simultaneamente em toda a linha com a 
perspectiva de acelerar a entrega das obras previstas para 1868. Os 
empreiteiros, no entanto, propuseram a entrega três anos antes do limite 
previsto. 

... Arduos são os trabalhos para transposição da serra do mar, e não podera ahi 
dispensar, para a tracção, o emprego de machinas fixas. /.../ Os empreiteiros 
Robert Sharp & Filhos são obrigados, pelo respectivo contracto, a dar promptas 
em 1868 todas as obras desta estrada; entretanto, julgando poderem termina-
las dous ou tres annos antes, se empregarem meios extraordinarios, e 
dispendiosos, propuserão ao governo que lhes seja concedida em tal caso uma 
subvenção de 50,000 £ por anno de avanço sobre a época estipulada. /.../ 
Parece justo que carreguem com os sacrificios indispensaveis para obter tão 
grande proveito.31 

As obras desta estrada achão-se tão adiantadas que parece fundada a opinião 
de que até meados de 1866 estará concluida, e aberta ao transito publico, 
antecipando em cêrca de 2 annos o prazo estipulado para sua terminação.32 

No entanto, além das dificuldades enfrentadas para superar a alta declividade 
da serra, as obras sofreram atrasos devido às fortes chuvas de verão, que 
provocavam constantes deslizamentos em todo o trecho das serras do Mar e de 
Botujuru, interrompendo as obras e, depois, o tráfego de trens ao longo da 
linha.  

Vale destacar que a qualidade do projeto da via férrea garantiu o cuidado de 
percorrer os terrenos mais secos das várzeas de rios e córregos, evitando as 
cheias do verão. Seu traçado, por exemplo, se afasta da área da várzea do 
Carmo e da foz do córrego dos Meninos (na altura do atual município de São 
Caetano do Sul), área que apresentava constantes alagamentos de suas 
margens, não tendo sido verificadas interrupções de tráfego motivadas por 
enchentes nos relatos ministeriais referentes a obras públicas. Na altura da 
várzea do rio Cubatão, a estrada pode percorrer trecho anteriormente aterrado 
para a melhoria do Caminho da Maioridade, evitando as dificuldades impostas 
pelo regime de águas da área. 

Apesar da qualidade do projeto, por vezes as obras foram realizadas com 
qualidade inadequada, particularmente quando se tratava de galpões para 
oficinas ou estações intermediárias. Há referências de estações construídas em 
taipa nos registros dos engenheiros fiscais do Ministério de Agricultura e Obras 
Públicas. Os relatórios ministeriais informavam sobre o andamento das obras: 

Das duas estações que [a segunda seção] deve ter acha-se concluida a do Rio 
Grande, a qual offerece as necessarias accommodações para os passageiros, 

                                                
31 Relatorio da Repartição de Agricultura /.../, 1862: 34 e 35. 
32 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1865: 52. 
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faltando porém construir os armazéns para mercadorias. A de S. Bernardo, 
cujo edificio foi mal feito, não póde ser considerada senão como provisória.33 

Registros fotográficos realizados por Militão Augusto de Azevedo, por volta do 
ano de 1865, apresentam a precariedade de muitas edificações, particularmente 
as de uso habitacional nos canteiros de obras no trecho da serra. Também é 
possível verificar a simplicidade das edificações, depósitos e estações, a maioria 
delas em alvenaria de tijolo aparente cobertas por telhas e de dimensões 
bastante singelas e a precariedade dos acampamentos de operários. 

 

     
Imagem 1.1A e 1.1B. Obras no trecho da serra do Mar. Acampamento de operários (à 

esquerda) e quarto patamar da máquina fixa, no alto da serra (à direita). 34 

   
Imagem 1.2A e 1.2B. Estações intermediárias no planalto, provavelmente Rio Grande (à 

esquerda) e São Bernardo (à direita), embora registrado de forma inversa no acervo do Museu 
Paulista.35 

                                                
33 Idem: 54. 
34 Reprodução a partir de álbum do acervo da biblioteca Escola Politécnica da USP. São Paulo 
Railway. A estrada primitiva. [186-].  
35 Idem. As indicações das legendas das fotos que estão indicadas no Acervo do fotógrafo 
Militão de Azevedo, do Museu Paulista da USP, devem ter sido colocadas na virada do século 
XIX para o XX, já que indicam a localização das oficinas na Lapa, quando no período estavam 
localizadas junto à estação da Luz (somente em 1896 as oficinas foram transferidas para a 
Lapa). A troca de nomes entre a estação Rio Grande e São Bernardo deve ter ocorrido devido  
ao fato de núcleo ao redor da estação São Bernardo ter apresentado maior desenvolvimento 
que o de Rio Grande. 
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Imagem 1.3A e 1.3B. Estações intermediárias no planalto, provavelmente Água Branca (à 

esquerda) e Bethlem (à direita).36 

No ano de 1867, ano que se iniciou o tráfego entre Santos e São Paulo, o 
relatório do engenheiro fiscal, Bento José Sobragy, informa que as estações 
intermediárias “são todas construidas em vista do diminutissimo movimento 
de mercadorias e passageiros que deve haver por muitos annos nesses pontos. 
Destas é a do Rio Grande a mais promettedora, ha ali um pequeno armazém”.37 
Duas novas estações estavam concluídas neste ano: 

▫ Estação do Brás (km 76,400), construída junto à estação-terminal da Estrada 
de São Paulo-Rio, ou Estrada de Ferro do Norte, cuja construção teve início 
em 1869, no Brás, e início de operação em 1875. No ano de 1877, a Estrada de 
Ferro São Paulo-Rio atingiu Cachoeira Paulista, fazendo a ligação com a 
Estrada de Ferro Dom Pedro II, que se origina no Rio de Janeiro; 

▫ Estação de Perus (km 101,300), construída, provavelmente, para recebimento 
de pedras para lastro do leito da ferrovia e, depois, para fornecimento de 
pedras para a Cidade de São Paulo. 

Nas anotações para o recebimento da linha, o engenheiro fiscal aponta a 
necessidade da execução de algumas obras, consideradas “indispensaveis para 
o bom andamento do trafego”: 

... são de urgente necessidade as seguintes: augmento do edificio de 
passageiros da estação central, em S. Paulo; construcção de um armazém de 
mercadorias na estação Bethlem e de um nôvo deposito de locomotivas em S. 
Paulo.38 

Em abril de 1867, o relatório da Repartição Fiscal da Estrada de Ferro Santos 
Jundiaí informava: 

Nas estações intermediarias de Cubatão, Rio Grande, S. Bernardo e Braz não se 
fizerão ainda, as coberturas sobre as plataformas. 

As estações intermediarias de Agua Branca, Perus e Belém precisão de alguns 
pequenos trabalhos complementares. Em nenhuma destas estações há 
armazens porque não espera a Companhia que para ellas afluão mercadorias. 

                                                
36 Ibidem. A primeira das imagens não foi localizada no acervo do Museu Paulista. 
37 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1867: anexo N, 3. 
38 Apontamentos sobre a estrada de ferro Santos a Jundiahy. 1867. 
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Entendo, porém, que se mais tarde para ellas se encaminharem alguns 
lavradores e seus productos, e em consequencia houver necessidade de 
armazéns, deve a companhia faze-los á sua conta, embora não esteja 
especificado no accôrdo de 4 de dezembro ultimo.39 

O relatório referente aos trabalhos na estrada do mês de maio informa sobre as 
condições das estações e demais edifícios da estrada: em Cubatão, a estação foi 
originalmente construída em pau-a-pique e encontrava-se em péssimo estado; 
na Raiz e no Alto da Serra, recomendava a apresentação de projetos para a 
construção de estações nestes dois lugares; em Rio Grande, exigia a ampliação 
do armazém de carga, ainda não concluído, “por notar que vae havendo alli 
bastante afluencia de cargas”; em S. Bernardo, “foi edificado do mesmo modo e 
está quase do mesmo mao estado da estação de Cubatão. Em consequencia 
exigi que fosse também feita de novo com tijolo”, e “para esta estação, assim 
como para de Bethlem, exigi igualmente a construcção de armazens de 
mercadorias”.40 

A linha em geral não foi bem construida, havendo deficiencia de obras 
acessórias. No trecho dos planos inclinados, essa deficiencia foi mais que 
sensivel, o que é attestado pelos numerosos accidentes produzindo estragos na 
linha com interrupção de trafego. Os relatorios officiaes dizem que, durante 
muitos annos, a companhia não se desvelou em bem servir o publico, apesar 
dos grandes saldos que desde começo apurou.41 

 

A PRIMEIRA FASE DE OPERAÇÃO DA VIA FÉRREA 

A primeira ferrovia paulista teve o seu recebimento definitivo por parte do 
Ministro da Agricultura e Obras Públicas em 1º de agosto de 1868, “depois de 
verificar-se que a companhia havia construido todas as obras e satisfeito todas 
as obrigações que contrahiu pelo accordo de 4 de dezembro de 1866”.42 

Em 1872, após a abertura ao tráfego da linha de Jundiaí a Campinas, o saldo da 
companhia inglesa era superior à garantia de juros oferecida pelo Governo 
Imperial, possibilitando a divisão de lucros com o Império. No entanto, desde 
1865, a diretoria da São Paulo Railway Company solicitava a revisão dos 
valores do contrato, adiando o repasse dos lucros, bem como a realização de 
novos investimentos na via férrea, apesar das exigências estabelecidas pelos 
engenheiros fiscais designados pelo Governo Imperial: 

/.../ para que o transporte de passageiros e mercadorias possa então ser feito 
sem embaraço, será mister alargar os edificios das estações e substituir por 
outro systema mais aperfeiçoado os planos inclinados que, na secção da serra, 
oppõem o invencível obstáculo ao desenvolvimento do trafego além de certos 
limites. 

                                                
39 EFSJ. Repartição Fiscal nº 87. 1867. 
40 EFSJ. Repartição Fiscal nº 117. 1867. 
41 Pereira e Silva, 1904: 522. 
42 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1869: 45. 
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/.../ O engenheiro fiscal pondera a conveniencia de augmentar-se desde já a 
estação central e de construir-se novo deposito para locomotivas, em S. Paulo, 
e um armazém para mercadorias em Bethlem. A companhia, porém, recusa a 
fazer obras novas, salvo se as respectivas despesas forem levadas á conta do 
custeio. 

As obras adicionais já exigidas, e que a companhia ainda não executou, mas 
que o desenvolvimento do trafego vai tornando cada vez mais necessarias, são 
um armazem de mercadorias em Bethlem, uma estação no alto da serra, o 
augmento da estação central em S. Paulo, e um novo deposito para as 
locomotivas.43 

O Decreto Imperial número 5.525, de 07 de janeiro de 1874, aprova um novo 
acordo com a São Paulo Railway Company, estabelecendo um novo valor para 
o capital da Companhia, e tornando obrigatória a construção de uma casa para 
doze locomotivas em São Paulo, um armazém de mercadorias na estação Belém 
e estações de passageiros no Alto e Raiz da Serra, assim como para a aquisição 
de material rodante. 

A construção de novas estações e paradas, à exceção das estações do alto da 
serra e raiz da serra, que fizeram parte do acordo de 1874 e eram estratégicas na 
operação do sistema funicular, só ocorreu a partir da década de 1880, por 
solicitação de comunidades agrícolas das vizinhanças da estrada de ferro, que 
atingiam uma produção que justificava o recebimento das mercadorias e a 
necessidade de uma parada do trem em local não previsto no projeto original, 
dentro da perspectiva de aumento de carga para o transporte ferroviário.  

Antes, pelo menos dois núcleos urbanos já estavam constituídos junto à linha 
férrea: São Caetano e Ribeirão Pires, iniciativas da experiência colonizadora do 
Império, que implantou núcleos coloniais nos arredores paulistanos. Embora os 
núcleos de São Caetano, estabelecido em terras pertencentes aos monges 
beneditinos em 1870 e de Ribeirão Pires, estabelecido em 1877, já se 
encontrassem produzindo, suas estações só foram inauguradas, 
respectivamente, em 1884 e 1886, o que dificultou a vida dos colonos, 
especialmente os de São Caetano, que, junto da via férrea, foram obrigados, por 
cerca de quatorze anos, a utilizar os caminhos de tropas para a comercialização 
de sua produção ou aquisição de mercadorias e serviços.44 

Outras estações intermediárias foram inauguradas para atender diretamente à 
nascente indústria, como foi o caso da estação Barra Funda, inaugurada em 
1890, para o recebimento de cargas “em quantidade nunca menor de um 
vagão”,45 ou da estação Campo Grande, inaugurada em 1889, em atenção à 

                                                
43 Relatorio apresentado á Assembléa /.../, 1872: 104 – 110. 
44 José de Souza Martins, em seus livros “Subúrbio” (1992) e “O Imaginário da Imigração Italiana” 
(2003) relata as dificuldades dos colonos, a maioria italianos, nos primeiros anos do núcleo 
colonial de São Caetano. 
45 São Paulo Railway Company Ltd, 1890. 
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solicitação do senhor G. Reinhardt, de modo a beneficiar uma colônia alemã 
estabelecida na fazenda Sertão em Mogi das Cruzes.46 

O crescimento da cidade pode ser também observado nas solicitações para o 
assentamento de desvios para facilitar o transporte de carga. Durante os anos 
1880 e 1890 foram construídos vários desvios e novos armazéns de carga junto 
às estações de Água Branca, Barra Funda e Luz. No mesmo período, eram 
iniciadas as obras para a construção de novos armazéns de carga no Pary, 
próximo à estação da Luz, de modo a desembaraçar o tráfego da principal 
estação da Inglesa.47  

A cidade de São Paulo apresentava um crescimento bastante acelerado junto às 
linhas férreas. No ano de 1893, o intendente municipal relatava o surgimento de 
novos bairros, entre eles Bom Retiro, Barra Funda, Cine-Theatro e Pari, 
“occupando dezenas de hectares”, e sugeria a construção de vilas operárias 
junto a estações ferroviárias das linhas Santos a Jundiaí e Sorocabana e a criação 
de novas linhas para “trens de subúrbios até a distancia de 15 kilometros da 
cidade”.48 

No final do século XIX a expansão da rede ferroviária no estado de São Paulo 
atingia as regiões de Sorocaba, Itu, Campinas e Vale do Paraíba, fortalecendo o 
desenvolvimento da fronteira agrícola do Estado e, conseqüentemente o 
aumento da demanda por transporte de produtos agrícolas para o porto de 
Santos, provocaram uma crise dos transportes que se refletia na necessidade de 
expansão do porto e da melhoria do transporte ferroviário realizado pela São 
Paulo Railway Company, ferrovia que detinha o privilégio de atingir o porto 
exportador de Santos. 

A Estrada de Ferro de São Paulo constituía um funil receptor de toda a 
produção do interior paulista e uma porta única de entrada das mercadorias 
importadas da Europa, num momento em que a cidade se transformava e 
máquinas, materiais de construção e novos hábitos da vida urbana eram 
trazidos diretamente da Europa para as casas das famílias mais abastadas. A  
ferrovia singela entre Santos e Jundiaí não atendia à demanda crescente de 
transporte de mercadoria. 

Tornou-se patente a falta de capacidade da linha ingleza – Santos a Jundiahy, 
sobretudo no trecho da serra em que se acham estabelecidos os planos 
inclinados. 

Afim de debellar uma vez por todas essa crise, que é natural de anno para 
anno se agrave em consequencia do phenomenal desenvolvimento de S. Paulo 
e do Sul e Oéste de Minas Geraes, foram labrados os decretos ns. 436F, 997 e 
983, de junho de1891, de 5 e 8 de agosto de 1892, concedendo o prolongamento 

                                                
46 SPEERS, 1888. 
47 Relatório do Engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro de Santos a Jundiahy, 1889. 
48 Relatório apresentado á Câmara Municipal, 1894. 
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da E F Sorocabana, de S. João a Santos e da Paulista ao porto de S. Sebastião, 
com ramal em Santos.49 

Em 1895 foi celebrado novo acordo com a São Paulo Railway Company,50 
obrigando a companhia inglesa a duplicar toda a linha férrea, inclusive no 
trecho da serra, dando preferência à substituição do sistema funicular por um 
sistema ordinário de simples aderência. Determinava, ainda, a construção de 
novas estações e armazéns de alvenaria para acomodação dos serviços de 
passageiros, encomendas e bagagens. 

 

A DUPLICAÇÃO DA VIA FÉRREA 

Embora o Decreto Federal número 1.999, de 1895, determinasse a adoção de um 
sistema ordinário de simples aderência para o trecho da serra, estudos 
desenvolvidos pelo Engenheiro James Madeley, da São Paulo Railway 
Company, com consultoria de Daniel Fox, propuseram a instalação de um novo 
sistema funicular na serra por ser a solução econômica mais viável.51 

A partir do estudo de três alternativas de traçado,52 a Companhia Inglesa 
propôs a adoção de um novo sistema funicular, na mesma vertente da Serra do 
Morrão, com maior potência de carga, no trecho da serra, que foi aprovado pelo 
Governo Federal em setembro de 1896, uma vez que “/.../ ficou verificado ser 
economicamente inexequivel uma linha de locomotivas pelo systema ordinario 
para transpor a serra /.../”.53 

As obras para a duplicação da linha se iniciaram nesse mesmo ano, com a 
construção de desvios e armazéns nas estações de toda a linha e no pátio do 
Pari, de modo que a duplicação da linha se realizasse sem a interrupção do 
tráfego de trens. 

O memorial justificativo da duplicação da via férrea descreve as obras 
necessárias para o funcionamento da linha: 54 

▫ Para as duas estações terminais, foram realizadas obras de ampliação do 
prédio existente, ampliação das plataformas de embarque e desembarque de 
passageiros e construção de novos armazéns; 

 

                                                
49 Relatorio apresentado ao vice-Presidente /.../, 1892: Anexo, 2ª Parte, 29. 
50 Brasil. Decreto número 1.999, de 02 de abril de 1985. 
51 Madeley, 1896. 
52 Ver Mapa 02. 
53 Brasil. Decreto número 2.338, de 03 de setembro de 1896. 
54 Madeley, op. cit. 
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Imagem 1.4A e 1.4B. Dois momentos da Estação de Santos. À esquerda, ainda durante a 

construção da estrada de ferro em registro de Militão Augusto de Azevedo, por volta de 1865.55 
À direita, a estação remodelada quando da duplicação da linha férrea (2002). 

▫ A estação São Paulo, ou estação da Luz, foi totalmente reconstruída com um 
projeto diferenciado, com a grande gare sob o nível das ruas, que se tornou 
símbolo da Metrópole do Café. O edifício foi totalmente destinado à 
circulação de passageiros e aos escritórios administrativos da Companhia. O 
serviço de encomendas e cargas desta estação foi transferido para o pátio do 
Pari e as oficinas de manutenção da linha e das locomotivas e vagões para as 
áreas da Lapa e Moóca, onde foram implantadas duas novas estações 
intermediárias; 

No kilometro 78 400 está a actual Estação da Luz, nome pela qual é conhecida a 
Estação de passageiros que serve a importante e populosa cidade de S. Paulo. 
A via ferrea cruza ahi perpendicularmente varias arterias ou grandes vias de 
transito publico, que communicam a cidade de S. Paulo com os bairros 
populosos do bom Retiro e da Luz, fazendo-se todo o transito pelas duas 
passagens a nível das ruas Florêncio de Abreu e Brigadeiro Tobias e pela Rua 
Nothman por baixo da estrada de ferro que á passa por uma ponte. /.../ 
Resolveu-se pois a Companhia projectar a conservação do nivel das ruas 
existentes, rebaixando-se em cerca de 6 metros os trilhos actuaes construindo-
se sobre os trilhos assim rebaixados duas pontes de 14m de largura para a 
passagem das ruas mencionadas. 

/.../ verificar-se-ha que a Companhia faz o maior empenho em dotar a cidade 
de S. Paulo de um edificio digno de ser a Estação Central das Estradas de ferro 
naquele ponto.56 

 

                                                
55 Reprodução a partir de álbum do acervo da biblioteca Escola Politécnica da USP in: São 
Paulo Railway, op.cit. 
56 Madeley, op.cit. 
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Imagem 1.5. Vista geral da Estação da Luz da São Paulo Railway, s.d. 

(foto Guilherme Gaensly, acervo Família Cannabrava). 

▫ Nas estações de Raiz da Serra e Alto da Serra, estratégicas para a operação 
do sistema funicular, foram construídos novos edifícios de passageiros, tipo 
especial de segunda classe, no centro do pátio ferroviário. A primeira 
recebeu um conjunto de 20 casas para operários ferroviários e a segunda, um 
conjunto maior, de cerca de 46 casas para operários, originando a vila 
operária do Alto da Serra, hoje Paranapiacaba, que chegou a ter quase 400 
habitações de várias tipologias e equipamentos urbanos para atender seus 
moradores; 

 

   
Imagem 1.6A e 1.6B.  Estação do Alto da Serra (acervo RFFSA). 

▫ As estações intermediárias, assim como as novas estações da Moóca e Lapa, 
receberam estações padronizadas e tiveram suas plataformas de embarque e 
desembarque ampliadas, bem como receberam armazéns para cargas e 
encomendas e quatro unidades residenciais para operários ferroviários. A 
única exceção se deu com a Estação de Campo Grande que, por não 
apresentar crescimento de demanda, sofreu, apenas, a ampliação da 
plataforma de embarque e desembarque para receber as novas composições 
de passageiros. 
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Imagem 1.7. Estação ferroviária de Ribeirão Pires 

(2003), tipo 3ª classe, semelhante às demais 
construídas quando da duplicação da estrada. 

Imagem 1.8. Armazém da estação de Rio 
Grande da Serra (2003), semelhante aos 

demais construídos quando da duplicação 
da ferrovia.  

   
Imagem 1.9. Passagem metálica para 

pedestres da estação Rio Grande da Serra 
(2003), semelhante às muitas passagens 

implantadas ao longo de toda a linha férrea. 

Imagem 1.10. Estação de Campo Grande, 
Santo André, ainda a antiga estação 
construída em 1889 (1994). Ao fundo, a 
passagem metálica sobre os trilhos. 

As obras de duplicação da ferrovia foram entregues em 1901, possibilitando a  
melhoria do transporte ferroviário, tanto para a importação e exportação de 
mercadorias, como para o transporte de passageiros de curta distância ou de 
subúrbio. A melhoria da oferta de transporte ao porto de Santos estimulou a 
implantação de indústrias às margens da via férrea, particularmente nas 
planícies formadas pelos fundos de vale dos rios Tamanduateí e Tietê, entre as 
atuais estações Santo André e Lapa, e proporcionou o surgimento de inúmeros 
novos bairros operários que passaram a ser atendidos pelos “trens paradores”.57 

                                                
57 Gattai, 1987: 55. 
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Mapa 02. Planta Geral da São Paulo Railway Company indicando as três opções de duplicação 
da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, no trecho entre Santos e São Paulo. Reprodução digital de 

original (Madeley, op.cit).
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Mapa 03: Mapa oficial do transporte ferroviário e metropolitano em funcionamento e projetado, 

com indicação das estações e sistemas de integração do transporte coletivo (CPTM, 2005). 

 

 


