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RESUMO 
 
 

Conciliar desenvolvimento urbano e preservação do patrimônio tem sido um grande desafio da 
atualidade. Isso se deve, principalmente, pelo fato dos dois temas serem tratados 
equivocadamente como dissociados ou mesmo antagônicos. No caso da área central de 
Caçapava, município localizado na região do Vale do Paraíba e cortado pela antiga Estrada de 
Ferro Central do Brasil (1876), a paisagem urbana vem sofrendo grandes transformações 
ocasionando a perda de parte de sua história ferroviária edificada. Tendo em vista este conflito, 
o presente trabalho tem como objetivo principal realizar um levantamento do patrimônio 
ferroviário de Caçapava em toda sua extensão, analisando sua importância histórico-cultural e 
atual estado de conservação para elaborar uma proposta de reestruturação urbana da área 
central levando em consideração a preservação e integração deste patrimônio ferroviário à 
dinâmica atual do centro de Caçapava. Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica 
referente à história do município, bem como do Vale do Paraíba, compreendendo desde a 
formação do seu núcleo urbano original até os dias atuais, visando compreender as 
transformações ocorridas na cidade no decorrer do tempo com a construção e uso da ferrovia e 
seu eventual abandono após a década de XX. Quanto à pesquisa documental, levantamos 
desde textos, censo demográficos, mapas e plantas da cidade até fotos e imagens relativas ao 
patrimônio histórico-cultural de Caçapava. Em seguida, realizamos um levantamento 
sistemático de bens móveis e imóveis que fizessem parte do patrimônio cultural de Caçapava, 
partindo desde as construções diretamente relacionadas com a ferrovia (estações, depósitos, 
edifícios administrativos etc.) até outros edifícios de relevância histórica indiretamente 
relacionados ao patrimônio ferroviário em questão localizados na região central da cidade. 
Tendo em mãos estes dados e fazendo uso da legislação municipal de proteção ao patrimônio 
cultural, Lei nº 4489, de 02 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a criação de elementos, 
setores e zonas de preservação, definimos uma Zona de Preservação, seis Setores de 
Preservação e 208 Elementos de Preservação. Dentre os Setores criados, temos como foco 
principal deste trabalho, o Setor de Preservação VI. Este setor corresponde ao trecho da linha 
férrea que cruza a área central de Caçapava, incluindo o complexo ferroviário que é formado 
pela antiga estação, armazém, moradias de trabalhadores, trilhos e equipamentos da ferrovia. 
Além disso, nesta área encontram-se outros edifícios de relevância histórica como o 6º 
Batalhão de Infantaria Leve, a Igreja São Roque e o “Casarão da Prefeitura”, onde funciona a 
Secretaria de Obras da cidade. Esta região é caracterizada pelo intenso fluxo de pessoas e 
veículos, tanto na Avenida Coronel Alcântara, quanto nos cruzamentos em nível com a linha do 
trem, os quais representam um dos principais desafios projetuais deste trabalho. Conta com um 
conjunto de áreas verdes isoladas, sendo apenas a Praça São Roque propriamente de uso 
público. Os levantamentos e a reunião das informações fundamentam a elaboração de uma 
proposta de intervenção na área central de Caçapava que contemple a manutenção e 
valorização do patrimônio ferroviário com a expansão e reutilização de edifícios de relevância 
histórica da área, inserindo essas construções na dinâmica cotidiana da cidade, aproximando 
os cidadãos de Caçapava com sua história e fortalecendo o vínculo entre passado e presente, 
tão importante para a preservação do patrimônio e para sua constante manutenção.  


