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O presente artigo visa o resgate de dados sobre a hist6ria

da arquitetura do pr6dio da Esta?aO Ferrovi急ria da cidade de Cacequi,

bem como sua hist6ria, devido a sua importancia, e COm O PrOP6sito

de obter maior conhecimento cuIturai. Aiem disso, buscou-Se dado e

reiato sobre a data de fundaeao, reformas ocorridas, O eStiio dos

eIementos arquitet6njcos e documentos da construc急o, POis assim

Obteve・Se uma analise critica de sua estrutura. Procurou-Se abordar

O tema de forma geral, reSgatando, ent急O, dados hist6ricos sobre

toda a rede ferroviaria, tantO nO Bio Gra[de do Sul, COmO nO Brasil,

abordando as primeiras linhas de trem, a 6poca do apogeu e do

abandono do transporte ferroviario, da grandiosidade deste patrim緬o

e ainda as causas que levaram a privatizacaoi At「av6s de entrevistas

reaiizadas chegou-Se a dados de providencias tomadas, PeIa

Secretaria de Educa?急O e CuItura, ai6m de grupos de amigos, Para

PreServa?aO do pr6dio devido sua dep「eda9aO.

Dentro dessa perspectiva constatou-Se que atraV6s de

PrOjetos, foi sendo reconstitu(do patrim6nio com o objetivo de ser

Criado no locai um centro cuitura=nfelizmente, devido a falta de

dados corretos, n急O foj possivei chegar at6 0 nOme dos engenheiros

responsaveis peia constru鈎O do predio em si e do materjal

empregado, POis os entrevistados nao tinham conhecimento deste

reiato. todos os outros dados, foram obtidos dentro do poss(vel,

devido a gentiieza de pessoas que coIaboraram com esta pesquisa.

At6 1 854 0 Brasii nao poss面a umaしinica estrada de ferro.

Queixavam-Se OS fazendeiros da falta de boas estradas para o

transporte de suas mercadorias, aSSim como, tamb6m, aCar「etaVa na

defjcichcia de bens dos portos e dos mercados de consumo. Haviam

Sido feitas vまrias tentativas para a血rodueao das vias f6r「eas no

Bras巾mas nenhuma deIas se efetivara. Foi ent急o que l「ineu

Evangeiista de Souza, mais conhecido peios t血los de nob「eza de

Barao de Mauま, negOCiou com o governo o privilegio para a

expiora?aO de se「vi?OS de utiiidade pubiica para que o p「imeiro

trecho fosse finalmente construIdo. A impla[ta?各O das ferrovias foi

acionada tambem, Pela inven9aO da maquina a vapor, que enCOnt「Ou

na estrada de ferro o meihor desempenho na sua u帥za9急O COmO

meio de transportei

O primeiro trecho foi solenemente inaugurado no Bio de

Janeiro, a 30 de abrii de 1854, iigando o poho de Mau4 nofundo da

bafa de Gua[abara, COm a eSta9aO denominada Fragoso. O imperado「

Dom Pedro li esteve presente a cerim6nia de inaugurac急o. A estrada

de ferro ian?Ou SementeS de progresso em cada parada ou esta9aO

que constru(a. Povoados foram se fo「mando ao Iongo da ferrovia,

que ate as primeiras decadas deste seculo era o principaI meio de

iiga?aO da capjtal com o interior do estado. Com a funda車o dos

POVOados vinham tamb6m as escoIas, OS hospitais言grejas, O COm6rcio

呼

e as pequenas industrias. Os pontos de constru?aO das ferrovias no

Rjo Grande do Sui foram determinados por raz6es de estudo da

infIu合ncia do mejo f「sico de uma cidade sobre sua vida poiftica, e

ainda raz6es de carater m冊ar.

Com uma rapidez jmp「essionante, quilemetros e mais

quilemetros de estradas foram sendo implantadas anualmente no

estado, As empreiteiras (fi「mas encarregadas de executar certa obra

remunerada por quantia previamente combinada) eram pagas por

qu輪metro constru'do, naO impohando a qua=dade das vias. Como

nao havia, naquela 6poca, mまquinas rodovi各rias, nem Caminh6es

bascuiantes e car「egadeiras, tOdo servi?O era fejto manuaImente,

Sendo a movimenta辞O da terra executada por carretas de duas

rodas, traCionadas por muares ou cavaIos.

As quatro primeiras estradas de ferro construidas no Rio

Grandes do SuI, e que maistarde deram origem a Rede Ferroviaria

SuトRiograndense, foram: em 14 de abril de 1874, a =nha Porto

Aiegre-Novo Hamburgo, ai6m de冊o Grande・Cacequi, linha Po巾O

Aiegre-Uruguaiana e iinha Santa Maria-Marcelino Bamos. O contrato

Para eXPIora9aO de Bio Grande a Cacequ=oi assinado com o
COnCeSSion釦o Hygi[O Correa Dur的que acabou desistindo de

execut糾a. Em 1 876, COmegam a OPerartrenS PaSSagei「OS" Quatro

anos depois os concession釦os decidiram transferir seus direitos a

Compagnie lmperiaie du Fer de Rio Grande do Sui, O que faz com

que em 27 de novembro de 1 881 a companhia inicjasse a constru9急O.

Em 1 881 estacompa[hia conseguiu, tambem, a COnCeSS急O

da est「ada de Bag錆Cacequ同gaeao com a estrada Porto Alegre a

Jruguaiana, PeIo decreto 8.346 de 24 de dezembro deste mesmo

ano. Em 1 883 0COrreu nOVa mudan9a de concessionaria, quando a

lmperねle funde-Se COm a Southem Brasilian Pio Grande do Sui

RaiIway Company. O trecho de Cacequi a Bag6 foi determinado em

duasetapas, De Cacequi a S急o Gabriei em 24 de agosto de 1896 e

de Bag6 aSao Sebasti急o em O3 de dezembro de 1896. Em 1898 a

estrada Bag6 a Cacequ吊Oi a「rendada a Compagnie Auxiliare des

Chemis de Fer au B「6s= que em 1900, COnCluiu o trecho de Sao

Sebastiao a S急o Gabriel. O trecho at6 Cacequi fo=niciado em O」 de

Setembrode 1881 e concIu(do em 23 de dezembro de 1890. A linha

Santa Ma「ia-Cacequi foi entregue no mesmo ano, COm a autOriZa?aO

de Marechai Deodoro da Fonseca, Chefe do govemo provIS6rio. Em

1 898 0 Govemo Federai arrenda a Companhia Beiga todas as linhas

existentes no estado, aSSumindo esta a obriga9急O de determinar as

Seguintes linhas f6rreas 」a PreVistas: S急o Sebastiao- Bag6, Cacequ i-

Capivari, Couto- Santa C「uz, Santo Amaro- Porto Alegre了amal de

Caxias e compIementa辞O da =nha at6 0 Uruguai.

Em 1 901 , a COnStru?aO do trecho de Cacequi a Uruguaiana

foi entregue ao il BataIhao de Engenha「ia do Exe「Cito, Cujas obras

foram inauguradas a 22 de novembro ate AIegrete e a 24 de dezembro

do mesmo ano at6 Uruguaia[a,

O dia 16 dejunho de 1920fo帥s南rico para o RiO Grande

do Sui. Nesta data a “Compagnie Auxiliare de Chemins de Fer du

Sud- Quest Br6silien” 6 arrendada ao Govemo Estaduai com o nome

de Via碕O F6rrea do Rio Grande do SuI・ O govemo buscaria atrav6s

deIa recuperar o desenvoIvimento econ6mico e sociai do estado,

que, a ePOCa, aCreditava-Se, eStaria sendo retardado por um servi?O

ferrovi細o ineficiente.

A VFRGS construiu, aO longo das suas linhas, nOVOS Patios

de manobras, eSta?6es e armazens, Substituindo os pr6dios de

madeiras existentes. Nas suas oficinas eram construidos os car「os e

Vag6es utiiizados pela empresa, O que mOtivou investimentos nas

mesmas, bem com nos dep6sitos de locomotivas. investiu, ainda, na

meihoria tecnoI6gica de suas冊has, PrOCedendo a coIoca?急O de

Pedra britada sob a =nha, atrOCa dostriihos novos e mais pesados,


