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OS NOVOS deSafiOS da

LUCIANO FERREIRA DA LUZ*

ferrovia ingressou num novo ciclo 
histórico e econômico no Brasil nos 

últimos anos da década de 1990. Incluída 
no Programa Nacional de Desestatização, a 
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) foi a 
primeira empresa no ramo de serviços a ser 
concedida à iniciativa privada. Passado uma 
década, o transporte ferroviário de cargas 
retoma o processo de crescimento, produti-
vidade e reforça a sua participação na matriz 
nacional de transportes, demandando novos 
profissionais em novas especialidades.

Ao contrário da carga, o serviço de pas-
sageiros de longo e médio percurso quase 
deixou de existir, restando duas linhas de 
longo percurso e os transportes urbanos em 
algumas regiões metropolitanas. Apesar da 
pouca representatividade nas cidades, são 
crescentes as expectativas que os transpor-
tes sobre trilhos ofereçam capacidade de 
transporte rápido nos locais onde o modelo 
de circulação está comprometido pelo ex-
cesso de automóveis.

A lacuna deixada pela supressão do 
transporte ferroviário de longo percurso é 
muito sentida pela população e a degrada-
ção da infra-estrutura acelerou-se muito 
com a supressão dos serviços, dando mar-
gem à depredação e ao vandalismo. Subutili-
zados ou absolutamente abandonadas, inú-
meros ramais ferroviários dentro de grandes 
cidades se encontram fora dos planos das 
concessionárias, estados ou municípios.

Esse estudo faz um levantamento geral 
desses patrimônios ferroviários nas cidades 
do interior paulista e busca identificar as in-
terfaces com o meio urbano, a visão e o uso 
pretendidos pelos municípios para as linhas 
e suas áreas lindeiras.

O que se quer ressaltar com a pesquisa 
é a possibilidade de discutir e estimular o 
pensamento sobre os problemas já encon-
trados nas cidades e propor um questiona-
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mento dos papéis que a ferrovia em áreas 
urbanas e a oportunidade de tomarem parte 
em soluções futuras, antes que elas sejam 
urgentes e impraticáveis.

DEZ CIDADES: CARACTERÍSTICAS 
E SITUAÇÃO ATUAL

Tomando como base os 645 municípios 
do Estado de São Paulo, a ferrovia está pre-
sente no território de 41% deles. Vivem nes-
ses 265 municípios mais de 30,5 milhões de 
pessoas. Dentro desse universo, apenas ci-
dades da Região Metropolitana de São Pau-
lo, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e 
Jundiaí, continuam a ser atendidas por trens 
de passageiros, oferecidos pela Cia. Paulista 
de Trens Metropolitanos, CPTM. Nas demais 
cidades do estado, os trilhos têm servido 
exclusivamente ao transporte de carga ou 
estão abandonados.

Uma preocupação da pesquisa foi inves-
tigar como é sentida a presença da ferrovia 
na área urbana das cidades que não contam 
mais com os trens de passageiros.

Nas dez maiores cidades do interior 
paulista algumas situações e antecedentes 
são comuns à todas, como a delicada con-
servação e o avanço da degradação dos 
elementos constituintes da ferrovia, em 
contraposição à dinâmica regional, repre-
sentada pela sobrecarga constante na sua 
circulação urbana.

Com o propósito de contribuir ao en-
tendimento da expressão e importância da 
ferrovia nestas cidades, são apresentados 
breves históricos e as principais característi-
cas das ferrovias em cada uma delas.

Bauru
A primeira ferrovia a iniciar suas operações 

em Bauru foi a Estrada de Ferro Sorocabana, 
em 1905. As demais, Estrada de Ferro Noro-
este do Brasil e Companhia Paulista, vieram 

se unir em Bauru na década seguinte, criando 
um complexo de vias e áreas operacionais.

Uma diversidade de edificações, equipa-
mentos, vias e pátios compõem o patrimônio 
ferroviário de Bauru, formando um emara-
nhado de vias que cruzam a cidade de Leste a 
Oeste e divergem também para o Sul.

No entanto, o tímido movimento de 
trens e composições formadas nos seus pá-
tios não consegue ser mais evidente que o 
atual abandono das instalações fixas e dos 
trens, carros e vagões sucateados.

A ferrovia em Bauru padece do descré-
dito, de rejeição. O arranjo ferroviário ficou 
completamente envolvido pela cidade e suas 
expansões. Implantado na várzea do Rio 
Bauru, todo o parque ferroviário em fundos 
de vales, comportando diversos elementos 
de drenagem urbana que conduzem ao rio, 
além de pontes.

Sem capacidade financeira de investir 
e adquirir as áreas ferroviárias, a prefeitura 
aponta dificuldade em lidar com as inter-
ferências no meio urbano, que se tornaram 

velha ferrovia: as cidades e seus trilhos 
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complexas ao passar do tempo. Alguns ele-
mentos, originais da época da implantação da 
ferrovia, já estão superados e sem condições 
de dar vazão apropriadamente para o nível 
de urbanização a que alcançou o entorno e a 
sua própria topografia, o que concentra vo-
lumes d’água que causam transtornos consi-
deráveis em dias de chuvas mais intensas.

A dificuldade em dar uma nova destina-
ção às áreas da ferrovia na cidade recai na 
propriedade da terra. As vastas áreas e imó-
veis foram penhorados em juízo como ga-
rantia do pagamento de dívidas trabalhistas 
da RFFSA com os sindicatos de ferroviários.

Campinas
É um característico entroncamento fer-

roviário de cinco companhias que lá se ins-
talaram a partir de 1868. Com a instalação 
e funcionamento das Companhias Paulis-
ta (1868), Mogiana (1872), Ramal Férreo 
Campineiro (1889), Carris Funilense (1890) 
e Sorocabana (1921), a configuração terri-
torial de Campinas recebeu marcas perma-

nentes e uma alteração no modo de vida 
local.

Muitos desses eixos foram erradicados 
da área central consolidada da cidade, ou 
foram alterados seus traçados para se adap-
tarem ao seu crescimento. Atualmente, so-
mente a via implantada originalmente pela 
Companhia Paulista atravessa a área urbana 
de Campinas, na direção Leste-Oeste, pas-
sando pelo centro, onde há o grande pátio 
de 1,275 milhão de metros quadrados.

O tráfego de passageiros em Campinas 
já contou com um moderno serviço de bon-
des, que teve curta vida. Atualmente suas 
instalações experimentam a degradação e a 
vandalização. Essa experiência trouxe con-
seqüências negativas ao planejamento dos 
transportes, já que criou resistências à tecno-
logia e descrédito nos serviços sobre trilhos.

As linhas remanescentes no meio urba-
no de Campinas representam, no entanto, 
ainda uma oportunidade de incremento da 
oferta de transporte regional e local. Essa 
é a visão da EMDEC, empresa de economia 

mista responsável pelo planejamento da cir-
culação e gerenciamento dos serviços locais 
de transporte coletivo.

Em seu plano Sistema Estrutural de 
Transporte de Campinas (EMDEC, 2002), a 
administração pública municipal propõe o 
aproveitamento das linhas ferroviárias, em 
boa parte desativadas, como a área central 
do pátio com a estação, chamada Complexo 
Fepasa, que é objeto de projetos de reurba-
nização e integração dos transportes como 
a nova rodoviária de Campinas e terminal 
para o trem regional.

Jundiaí
A cidade recebeu em 1867 a São Paulo 

Railway. A continuidade da linha aconteceu 
com a criação da Companhia Paulista em 
1872 e logo após com a chegada da Compa-
nhia Ytuana. As amplas áreas para a atividade 
ferroviária atraíram a ocupação urbana para 
a várzea do Rio Jundiaí.

Hoje a ferrovia remanescente em Jundiaí 
tem cerca de 8,4 quilômetros urbanos. Vá-
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rios quilômetros foram erradicados, trans-
formados em avenidas e adicionados ao 
sistema viário local, como a Avenida União 
dos Ferroviários, assentada sobre o leito da 
Companhia Ytuana.

A primeira estação a ser construída em 
Jundiaí, pela São Paulo Railway, tem duas 
plataformas cobertas, uma central e outra 
lateral e serve ao transporte metropolitano 
oferecido pela CPTM como estação terminal 
da extensão operacional da Linha A (Jun-
diaí-Francisco Morato).

Os pólos geradores e motivadores de 
viagens – como centros de compras ou par-
ques industriais em expansão – encontram-
se distantes da ferrovia, o que não estimula 
a administração local a pensar na ferrovia 
como forma de transporte de passageiros. 
A ferrovia em Jundiaí, apesar de cortar uma 
porção relativamente pequena da cidade, 
provoca a descontinuidade do sistema viá-
rio local e faltam transposições em número 
suficiente, somando apenas cinco viadutos.

Nas demais áreas da ferrovia, muitas edi-
ficações são usadas pela prefeitura, como os 
prédios da antiga Companhia Paulista, que 
abrigam a Secretaria de Transportes, órgãos 
da Secretaria de Cultura, Museu da Com-
panhia Paulista, além de uma Faculdade de 
Tecnologia da Fundação Paula Souza.

Piracicaba
Duas ferrovias foram instaladas em Pi-

racicaba. A primeira foi a E. F. Sorocabana, 
implantada em 1877. Somente em 1922 a 
Companhia Paulista veio se juntar, como 
uma ponta de linha. Essa é a única linha 
que ainda permanece implantada com uma 
estação de plataforma lateral e gare com 
dimensões de 17 por 96 metros.

Na extensão toda do pátio a via perma-
nente foi aterrada ou recebeu pavimento 
por cima ou foi arrancada. A ferrovia marca 
fisicamente a cidade, restando uma infra-
estrutura obsoleta e degradada.

As interferências com o meio urbano 
são gargalos na área central, com as poucas 
obras-de-arte de transposição de via exis-
tentes. Sem manutenção, alguns viadutos 
para passagem inferior de veículos estão 
comprometidos ou foram removidos para 

evitar acidentes, devido ao seu baixo gaba-
rito e pouca largura para o viário.

Um aspecto interessante em Piracicaba é 
o fato de o município haver herdado as áreas 
patrimoniais da estação e do pátio (cerca de 
dois alqueires ou 48 000 metros quadrados) 
no centro da cidade. Isso se deve a uma cláu-
sula da documentação de doação e escritura 
dessas terras, em que o doador passava o tí-
tulo de propriedade à municipalidade no caso 
da desativação das atividades ferroviárias.

Baseando-se nesse item da escritura, a 
prefeitura de Piracicaba acionou legalmente 
e recebeu o título de propriedade em 2003 e 
iniciando as negociações para adquirir tam-
bém todo o resto do leito na área urbana.

Ribeirão Preto
Tem em sua área urbana trechos muito 

antigos da ferrovia, ainda do traçado original 
da Companhia Mogiana de 1883, e outros im-
plantados na década de 1960 já por conta de 
sua modernização e retificação.

A linha tronco atual atravessa uma 
porção da cidade distante do centro, pou-
co povoada e de grandes parcelamentos 
territoriais. Instalada em 1969, as funções 
urbanas encontradas no entorno do pátio 
e da estação chamada Ribeirão Preto-Nova 
são de comércio de grande porte, industrial 
e de armazenagem. Além da via principal e 
seu pátio, somente um dos quatro ramais 
existentes na cidade é operacional para mo-
vimentação de cargas, sob responsabilidade 
da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

Atualmente a Secretaria de Planejamento 
não tem planos ou propostas para as áreas da 
ferrovia ou de serviços ferroviários na cidade. 
Como a ferrovia está em áreas ainda distantes 
da ocupação urbana mais densa, ela não se 
apresenta como um entrave nem traz com-
plicações à circulação local, o que a mantém 
fora de foco para receber intervenções.

Santos e São Vicente
A linha contínua que liga Santos e São 

Vicente ao continente é herança da Sou-
thern São Paulo Railway, que ali iniciou suas 
atividades em 1913. Logo, em 1927, foi in-
corporada a Estrada de Ferro Sorocabana 
que construía sua ligação com o porto, o 

trecho Mairinque-Santos.
O tramo inicial, que liga Samaritá a Es-

tuário, teve operação para passageiros até 
a década de 1990 e hoje está sem uso ope-
racional. São cerca de 19 quilômetros em 
áreas urbanizadas, contados desde a posi-
ção da antiga Estação Estuário, próximo ao 
Porto de Santos, até o pátio de Samaritá, na 
parte continental de São Vicente.

Em sua parte insular, a ferrovia tem 11 
quilômetros, completamente envolvida por 
edificações e trechos de alta densidade po-
pulacional, com uma via singela de bitola 
métrica contida numa faixa que varia de 5 a 
10 metros, repleta de passagens em nível.

Em Santos, corta todas as grandes ave-
nidas e canais que fazem ligação com a orla 
marítima. A Secretaria de Planejamento lista 
pelo menos quatro dos 16 pontos de traves-
sia sobre a ferrovia, onde os conflitos são 
mais recorrentes.

Apesar da interferência, a Secretaria de 
Planejamento não entende a eliminação dos 
trilhos como a solução mais adequada para 
a cidade. Ao contrário, a ferrovia é admitida 
como elemento pertencente ao patrimônio 
histórico, e que, além de tudo, poderia de-
sempenhar papéis mais efetivos na cidade, 
contribuindo para a articulação urbana e 
deslocamento da população.

Em São Vicente, a infra-estrutura ferroviá-
ria é vista como alvo de adaptações ao sistema 
viário urbano, para adicionar maior capacidade 
e melhorar as condições de circulação local. A 
Secretaria de Planejamento e Metropolização 
propôs à CPTM, proprietária da faixa de domí-
nio da ferrovia, a cessão de um trecho na área 
central de São Vicente, que seria incorporada 
ao viário existente e completaria um binário 
de vias de acesso à orla, chamado de Linha 
Amarela. Outra iniciativa local é a de implan-
tar ciclo-faixas ao longo do trecho ferroviário, 
desde o continente até a divisa com Santos.

São José do Rio Preto
A cidade recebeu a E. F. Araraquara em 

1912 e aí a ferrovia permaneceu sem ser 
prolongada até 1933. A ferrovia corta hoje 
cerca de 15 quilômetros da área urbana, de 
Sudeste para Oeste, fazendo uma grande 
volta em seu centro, característica dos tra-
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as condições topográficas mais favoráveis, 
indo passar na várzea do Rio Preto.

Todos os dias acessam e cruzam o centro 
de São José do Rio Preto oito trens, alguns 
em horários de pico, havendo previsão da 
operadora de dobrar o número de trens nos 
próximos anos. Por essa razão, as passa-
gens em nível na área central tornaram-se 
alvos constantes de questionamentos pelo 
grau de interferência no tráfego local. No 
total são 18 os locais onde é possível fazer 
a transposição das vias férreas no perímetro 
urbano de São José do Rio Preto. Desses, 
seis estão em nível.

Um outro problema apontado para a 
presença da ferrovia, relaciona-se com as 
áreas de armazenagem e abastecimento de 
combustíveis muito próximos da área cen-
tral. Grandes tanques e a movimentação de 
trens carregados geram sentimentos de in-
segurança na população e freqüentemente 
são enviadas solicitações de sua remoção.

São José dos Campos 
A implantação do Ramal do Parateí foi a 

última grande modificação da ferrovia que 
passa por São José dos Campos. Na década 
de 1980 a RFFSA buscou um traçado mais 
retilíneo da linha herdada da E. F. Central do 
Brasil. Desde então a linha antiga não tem 
uso e manutenções e o seu estado geral 
atual é de avançada degradação.

Por muitos anos a ferrovia foi uma bar-
reira à urbanização, isolando as áreas de 
preservação ambiental do banhado. Hoje, os 
dois tramos da ferrovia unem-se próximo ao 
centro, mas continuam ainda nos contornos 
da cidade, longe das áreas de expansão.

Dentro desse contexto, a secretaria não 
atribui papel de transporte urbano para a 
ferrovia. Erradicar os trechos operacionais da 
ferrovia também não é visto como necessá-
rio, sendo creditada a ela importante expec-
tativa para o transporte de carga local.

Entretanto, o trecho desativado da fer-
rovia que contorna a APA do Banhado e vai 
até Jacareí, terá outro destino. Será erradi-
cado e comportará uma via de trânsito rá-
pido para conectar o centro à porção Sul e 
Oeste da cidade.

Sorocaba
A linha tronco da antiga E. F. Sorocaba-

na atravessa Sorocaba completamente pelo 
seu centro e ocupa vasta área destinada às 
antigas oficinas e pátios logísticos. O con-
junto ferroviário de Sorocaba é completado 
pela imponente estação central, implantada 
em 1875 e reconstruída em 1929, e o ramal 
da Estrada de Ferro Votorantim foi implan-
tada em 1906 com atividade associada à da 
Fábrica de Tecidos Votorantim.

Em termos de interferências com o sis-
tema viário, não são muitos os locais onde 
há conflitos, já que a cidade conta com um 
conjunto de 14 viadutos ao longo da linha 
principal, o que torna a atual circulação de 
trens menos problemática.

A situação de proximidade com o meio 
urbano e as condições da via permanente 
fazem a empresa responsável pelo desen-
volvimento urbano e organização do trans-
porte público coletivo de Sorocaba identifi-
car a ferrovia como um elemento necessário 
à cidade. A URBES [Empresa de Desenvolvi-
mento Urbano e Social, que organiza e fisca-
liza o serviço público de transporte coletivo 
no município de Sorocaba] aponta diversas 
possibilidades de aproveitamento da ferro-
via para transporte de passageiros.

Em alguns estudos preliminares já foram 
levantadas alternativas para levar adiante 
o plano. O estudo propunha aperfeiçoar o 
transporte de cargas na região, criando um 
anel ferroviário, o que permitiria a implan-
tação do VLT [Veículo Leve sobre Trilhos] na 
área central, fazendo ligações regionais com 
Votorantim. Para garantir a preservação da 
faixa e da infra-estrutura para implantação 
futura, foi incluído no Plano Diretor Munici-
pal o conceito do uso da ferrovia, partindo 
de uma idéia de serviço leve sobre trilhos, já 
com indicações de estações.

OBSERVAÇÕES SOBRE 
OS CASOS ESTUDADOS

A pesquisa realizada ressalta vários pon-
tos importantes no universo das cidades, 
paulistas e brasileiras, que convivem com a 
ferrovia em suas áreas urbanas. As idéias de 
renovação e restabelecimento do transpor-
te de passageiros são recorrentes. Planos 

surgem com relativa freqüência em todos 
os âmbitos governamentais e da sociedade 
civil organizada, propondo usos à ferrovia, 
com a insistência de que não se pode perder 
o que está disponível.

Todavia, poucos planos ganharam con-
tornos próximos de se tornarem realidade. 
Esse processo nos empreendimentos fer-
roviários (trens, metrôs e bondes), além de 
consumir muito tempo, consome quantias 
consideráveis de dinheiro e trazem consigo 
muitas incertezas. Por isso, não raramente, 
são abandonados.

A disponibilidade da infra-estrutura, por 
si mesma, não garante a viabilidade de pro-
jetos. Na esfera do poder municipal, nenhu-
ma administração parece se sentir atraída 
pelos riscos e pela complexidade que um 
empreendimento desses pode trazer. Para 
muitas prefeituras, o atual estado de endi-
vidamento, as restrições legislativas sobre 
os gastos e a falta de técnicos para desen-
volver os estudos, são fortes empecilhos às 
iniciativas sobre a ferrovia.

Nas dez cidades pesquisadas há algumas 
manifestações e iniciativas para o aprovei-
tamento dos trilhos e suas instalações, mas 
poucas dessas idéias são realmente projetos 
detalhados, o que se justifica pelas comple-
xidades apresentadas para intervir nas áreas 
ferroviárias.

Fica evidente a necessidade do estabe-
lecimento de um melhor diálogo e de ins-
trumentos associativos entre os entes inte-
ressados no uso da ferrovia, para otimizar 
recursos financeiros e técnicos em soluções 
conjuntas. O grau de complexidade alcan-
çado na urbanização de algumas cidades 
levou-as a terem multiplicado os problemas, 
que antes eram particulares e agora são co-
muns a diversas delas.

A questão da ferrovia que atravessa 
aglomerações de cidades se enquadra nes-
se elenco de entes que excedem os limites 
municipais e estão carentes de alternativas. 
Toda proposta para a ferrovia adotada local-
mente, em quase todos os casos estudados, 
seria parcial. Se por um lado o custo invia-
biliza o remanejamento ou criação de novos 
usos para transportes públicos pela ferrovia, 
a conurbação e a metropolização de diver-
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possibilidade de intervir na ferrovia.
Jundiaí, Sorocaba, Campinas, Santos, 

São Vicente e São José dos Campos são ci-
dades que já têm processos avançados de 
aglomeração com vizinhos ou de metropo-
lização clara. E a ferrovia é, em todos os ca-
sos, um eixo central.

Aquelas cidades que já contam com 
organizações metropolitanas instituciona-
lizadas têm a chance de debater os assun-
tos comuns e estabelecer conjuntamente as 
prioridades de tratamentos em suas agên-
cias metropolitanas (AGEM e AGEMCAMP).

Nos demais municípios a articulação 
regional é incipiente, com fatos relevantes 
mas ainda muito localizados, como os con-
sórcios intermunicipais. Normalmente dedi-
cados a fazer parcerias para solucionar pro-
blemas isolados, os consórcios podem ainda 
ser mais bem explorados e terem ampliadas 
as suas possibilidades de intervenção nas 
áreas urbanas.

Da observação da infra-estrutura dis-
ponível instalada nas cidades estudadas, 
tomamos as linhas gerais das suas poten-
cialidades e deficiências. A seguir relato as 
principais constatações sobre a situação da 
infra-estrutura nas cidades.

Via permanente
As condições físicas das vias fixas nas 

dez cidades são muito irregulares. Há tre-
chos onde a manutenção dada pelas ope-
radoras de cargas trouxe renovação e me-
lhorias, mas são trechos isolados e que não 
representam o todo. São oferecidas condi-
ções mínimas de circulação para a carga, 
mas não é raro encontrar trilhos desgasta-
dos, dormentação podre, deslocada e com 
partes do leito solapado.

Nas cidades onde há vias operacional-
mente desativadas, como São José dos 
Campos, Piracicaba, Campinas e Ribeirão 
Preto, a degradação é irreversível, com lei-
tos transformados em pastos, depósitos de 
lixo, ocupados clandestinamente por mora-
dias, além da depredação e vandalização da 
via permanente e demais acessórios.

As linhas atualmente em uso são predo-
minantemente singelas, em quase todas as 

extensões. As vias duplas somente estão pre-
sentes de forma contínua nos perímetros ur-
banos de Jundiaí, Campinas e Sorocaba, nesta 
última com bitola métrica.

Os traçados das vias também apresentam 
pontos que trazem cautelas aos movimentos 
dos trens. Muitas das vias permanecem ainda 
em seus traçados originais, centenários, com 
curvas muito acentuadas, reversas e excessi-
vos aparelhos de mudança de vias para ramais 
e pátios. As sucessivas passagens de nível tra-
zem também muitas restrições de velocidades 
à circulação de trens.

Devido ao engessamento provocado pela 
urbanização intensa da área lindeira às vias, 
são difíceis e custosas as necessárias reti-
ficações ou outros remanejamentos para a 
sua modernização. Vias junto às várzeas de 
rios e córregos sofrem ainda inundações 
e assoreamentos, provocados pelo rápido 
acúmulo de água, não drenada e absorvida 
adequadamente nas áreas urbanas muito 
impermeabilizadas.

Eletrificação
Há vias eletrificadas somente no trecho 

operado pela CPTM até a estação de Jundiaí. 
Em todas as demais cidades onde há circula-
ção de trens, a sua tração é feita por locomo-
tivas diesel e em Campinas e Sorocaba, onde 
havia eletrificação, os fios tróleis e suas estru-
turas de sustentação foram removidos após a 
concessão do serviço.

Estações
Não é grande o número de estações ainda 

existentes nas cidades pesquisadas, caben-
do destaque apenas às estações centrais de 
cada uma, muitas de grande porte. Entre as 
23 estações contabilizadas, apenas a estação 
Jundiaí-CPTM tem uso atualmente para o 
acesso de passageiros à ferrovia. As estações 
de Campinas e São José do Rio Preto são usa-
das atualmente como bases de atividades cul-
turais, sociais e também foram incorporadas 
ao patrimônio histórico local.

As estações de Bauru, Sorocaba, Ribeirão 
Preto e São José dos Campos têm usos par-
ciais, de pequenas dependências, para apoio 
logístico da operação de cargas, restrito a al-
gumas plataformas. A parte restante dos edi-

fícios e as estações de Piracicaba, São Vicente 
e Ana Costa, em Santos, estão completamen-
te desocupadas e em condições sofríveis de 
conservação.

Transposições e obras-de-arte 
Ponto crítico na convivência ferrovia-

cidade, as passagens de nível são numero-
sas o suficiente para causar transtornos. A 
única cidade que não tem nenhuma dessas 
passagens para veículos é Jundiaí. Aquela 
que mais as tem é Santos, com 16 delas, 
nos seus pouco mais de cinco quilômetros 
urbanos. Ao todo são 71 passagens de ní-
vel identificadas nas áreas urbanas das dez 
cidades visitadas, não sendo consideradas 
aquelas de uso exclusivo de pedestres, usa-
das também por veículos de forma clandes-
tina. Em média, ao longo dos mais de 175 
quilômetros somados de vias, com urbani-
zação lindeira, há uma passagem de nível a 
cada 2,5 quilômetros.

Em São José do Rio Preto, Santos e São Vi-
cente nota-se um forte discurso crítico, tanto 
de parte da população quanto de setores da 
administração pública, quando se posicionam 
sobre os empecilhos causados pelo excesso 
de passagens de nível, além do conflito natu-
ral causado pela circulação de trens.

As críticas parecem menos ácidas em 
Jundiaí, Campinas e Sorocaba, até por terem 
melhor resolvidas as vias de transpor a ferro-
via, dispondo de uma quantidade razoável de 
viadutos e passagens inferiores. Ao todo são 
82 viadutos distribuídos pelas dez cidades (30 
somente em Campinas) e 31 passagens infe-
riores de veículos.

As passagens inferiores, apesar de serem 
de grande valia em viários secundários, são 
soluções bastante antigas, implantadas em 
vias estreitas e, não raro, apenas para um veí-
culo de cada vez. São transposições que cola-
boram de forma coadjuvante na transposição 
da ferrovia. Nas áreas mais centrais das cida-
des podem se tornar gargalos indesejáveis às 
vias de trânsito rápido.

O aparelhamento e sinalização disponí-
vel tem idade média avançada, muitos ainda 
obsoletos, como as cancelas de proteção nas 
passagens de nível. A deficiência de sinaliza-
ção nos cruzamentos é preocupante, por se 
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mente existindo sinais luminosos ou sonoros, 
o que influi severamente na segurança viária 
e pública.

Vedação das faixas 
O Decreto n.º 1832, de 4 de março de 

1996, que aprovou o Regulamento dos Trans-
portes Ferroviários, em seu artigo 12, obriga 
a vedação da faixa ferroviária por parte da 
administração ferroviária, como forma de 
proporcionar segurança pública, evitando a 
circulação indevida de pedestres nas áreas 
operacionais.

Em todas as cidades há vedações e dis-
positivos de isolamento da via, mas de forma 
muito irregular, descontínua, e a delimitação 
entre a área lindeira e a propriedade ferrovi-
ária é dificilmente identificável. Predominam 
cercas e alambrados remanescentes de épo-
cas passadas e nenhuma das cidades tem vias 
completamente isoladas.

Apesar da regulamentação, esse é um 
assunto bastante controverso e a vedação é 
questionada pelos urbanistas. A construção de 
muros ao longo da ferrovia é veementemente 
contestada nas áreas urbanas, principalmen-
te por se tornarem elementos segregadores e 
não permitirem a transparência entre os lados 
da ferrovia. Os muros são identificados como 
geradores de insegurança quando isolam ter-
renos em determinados bairros da cidade, e 
propiciam circulação suspeita e usos indese-
jados, como lixões.

Soluções alternativas cercas vivas, de 
arames ou mesmo de trilhos são usadas em 
diversas cidades, o que não significa que ga-
rantam a esperada segurança.

Aspectos gerais
Nas imediações das estações visitadas, 

áreas lindeiras da via, edifícios auxiliares, pá-
tios e estacionamentos de trens, o cuidado 
paisagístico é bastante deficiente ou inexis-
tente, considerando que poucos desses imó-
veis têm algum uso.

No contexto geral da ferrovia dentro das 
cidades, a aparência física é bastante degra-
dada, abundando edifícios semi-destruídos, 
evidentes sinais de vandalismos e reflexos de 
desvalorização no entorno imediato das vias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença da ferrovia nas cidades não é 

somente questão de transporte ou de inde-
finição das suas políticas. Torna-se também 
uma aposta no planejamento e no desenvol-
vimento urbano. Dentro da dimensão do pla-
nejamento urbano, a maioria dos municípios 
tem dedicado pouco tempo a pensar ques-
tões como a ferrovia, o que a leva a ficar no 
fim de uma longa fila de prioridades.

Percebe-se uma preocupação das admi-
nistrações municipais pela vulnerabilidade 
em que os equipamentos e imóveis ferro-
viários se encontram, principalmente nos 
trechos onde foi abandonada a operação de 
cargas. A degradação do patrimônio envol-
ve desde vandalismos, a ação do tempo e, 
inclusive, a invasão e ocupação de edifícios 
e terrenos para moradias ou outras ativida-
des, que podem comprometer uma futura 
reativação ferroviária ou outra destinação 
em usos públicos.

Da mesma forma, a indefinição dos usos 
ou a morosidade para implantação de novos 
serviços tendem a complicar a relação entre o 
meio urbano e o leito ferroviário, pela pressão 
de áreas disponíveis nas áreas centrais para 
novos empreendimentos, pela necessidade 
de desenvolvimento de novas vias de circula-
ção, devido às altas taxas de motorização do 
transporte e alta dependência dos automó-
veis. E tudo isso tem como alvo os vazios de 
usos deixados pela ferrovia.

Tentativas de envolver a iniciativa privada 
em novos serviços de passageiros, reconheci-
damente rentáveis, têm trazido algumas espe-
ranças para os trilhos nas cidades. Os recursos 
legais difundidos modernamente, trazem os 
conceitos das parcerias entre o Estado e gru-
pos capitalistas interessados em incrementar 
negócios dos transportes.

Até o momento, a baixa lucratividade, a 
pouca disposição do usuário em pagar tarifas 
elásticas e os tempos alongados de retorno 
dos investimentos têm mantido projetos im-
portantes nas gavetas à espera de oportu-
nidades, ou daquele momento crucial para 
o poder público e a população: o limite da 
infra-estrutura disponível.

As apostas em inovação aparentemen-
te começam a ter credibilidade nas cidades 

quando o problema da circulação é trans-
tornante e se torna caro demais. Quando os 
custos financeiros e sociais de ter uma cidade 
congestionada e poluída atingem níveis que 
incomodam é quando normalmente são bus-
cadas propostas e projetos para trilhos.

Essa dicotomia tem suas conseqüências: 
a urgência e o risco de inviabilizar a cidade e 
a indisponibilidade de áreas possíveis de in-
tervenção tornam os custos desses projetos 
ainda mais críticos.

Desapropriação, invasões, grandes demo-
lições, remanejamento de vias e alterações 
severas no tráfego cotidiano da população 
são apenas alguns exemplos do custo extra 
de implantar projetos descolados de um pla-
nejamento urbano mais consistente e de lon-
go prazo.

Os trilhos nos meios urbanos e suas áre-
as adjacentes são patrimônios indispensáveis 
para orientar o crescimento das cidades e 
são territórios apropriados para futuras apli-
cações de instrumentos de organização da 
circulação e do aparelhamento urbano. Não 
incluí-los hoje no planejamento e rejeitá-los 
traz comprometimentos sérios em médio e 
longo prazo para as soluções de problemas 
por que passam as cidades.
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