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Engenheiro Marsillac é um bairro no extremo sul de São Paulo, a cerca 
de 50 quilômetros da capital. Eu já conhecia o local desde a década de 
1970, quando estive ali algumas vezes. Lugar bonito, cheio de  sítios e 
chácaras, onde ainda havia a Estação Marsillac, nome esse dado em 
homenagem a José Alfredo de Marsillac, um dos engenheiros 
projetistas do ramal. 

Posteriormente foi construída outra estação, demolida após a 
extinção do tráfego de passageiros, em fins de 1997. Hoje, tudo o que 
resta é a plataforma da estação antiga.

14. Engenheiro Marsillac

Vista do centro de 
Marsillac.
Paramos numa padaria 
e perguntamos sobre a 
antiga estação.
Disseram-nos  para 
entrar por um beco ao 
lado da UBS do bairro, 
próximo à padaria
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A dica valeu.
De fato, o beco sai na 
pequena plataforma 
da estação antiga, 
construída em 1934.
E n c o n t r a - s e  e m  
estado de total aban-
dono; nem ao menos 
tem uma placa de 
identificação



Achei uma pena o estado de abandono da pequena plataforma da 
estação antiga, construída em 1934. Merecia pelo menos ter uma 
placa (como Evangelista de Souza, a próxima estação rumo ao litoral) 
e ser tratada como o monumento histórico que é. 
Marsillac possui mananciais e matas   exuberantes e preservadas. 
Infelizmente não se pode dizer o mesmo de sua antiga estação.
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Locomotiva em Marsillac. Num país que destrói o antigo para fazer tudo novo, a 
linha Mairinque-Santos continua ativa. Felizmente! Essa ferrovia, construída pelo 
Governo Estadual na década de 1930, é considerada orgulho da engenharia 

onacional.  A declividade na descida da serra é inferior a 5 , o que viabiliza a 
descida  por frenagem, sem utilização do sistema  de cremalheiras.

Atualmente, a linha Mairinque-Santos funciona só para cargas entre o interior 
paulista e o litoral. No passado, essa linha funcionou também para passageiros:

(fonte:  www.estacoesferroviarias.com.br)

Quem sabe um dia voltem os roteiros turísticos rumo à baixada santista?

“Houve tráfego de passageiros entre Mairinque e Santos até cerca de 1975, e mais 
tarde entre Embu-Guaçu e Santos, até novembro de 1997”

José Carlos Corrêa Cavalcanti



O Templo Quan-Inn, importante manifestação da fé budista em São 
Paulo, preserva os fortes traços da cultura e da arquitetura chinesa, 
demonstrando a pujança multicultural de nossa cidade. 

Fui lá num sábado, mas infelizmente estava fechado (depois fiquei 
sabendo que abre somente aos domingos). 

fonte: http://wikimapia.org/2412195/pt/Templo-Quan-Inn

O site oficial do templo é: www.quan-inn.org.br/

“O Sr. Hsu Tieh, maior responsável pela construção e iniciativa do templo Quan Inn 
do Brasil disse que a construção em estilo chinês do Templo representa o desejo 
ardente de todos os imigrantes. A China é um país tipicamente budista, a confiança 
das pessoas no espírito é sincera.

A importância da construção em estilo chinês do Templo Budista está em prolongar a 
religião, a fé e a cultura tradicional inerente à China, além de fortalecer as famílias 
dos imigrantes chineses com fundamentos éticos e morais e a educação tradicional 
da cultura chinesa, objetivando obter maior intimidade e melhorar o 
relacionamento entre os imigrantes, havendo um acompanhamento da cultura 
chinesa e fazendo com que eles não reclamem nem arrependam-se de terem 
formado "descendentes do dragão". (descendentes chineses).

Justamente porque o Templo Budista está localizado na América do Sul, todos os 
migrantes precisam e desejam a finalização do projeto com todo esforço e apoio. 
Dez anos se passaram e milhares de imigrantes doaram dinheiro, ajuda e força, 
fazendo com que o andamento da obra continuasse sem dificuldades. Dentro de um 
campo originalmente selvagem surgiu um templo dourado e iluminado,já com sua 
forma definitiva.”

15. O Templo Quan-inn

Vista do Templo Quan-Inn, 
localizado na rua Rio São 
Nicolau (travessa da Av. 
Paulo Guilguer Reimberg, na 
altura do número 1600), em 
Parelheiros.

Belíssima construção em 
estilo chinês tradicional, o 
templo tornou-se possível 
através de doações de  
imigrantes chineses
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Eu sempre ouvira falar da existência de um Mirante na cidade de São 
Paulo, de onde é possível fotografar o litoral. Não acreditava muito 
nisso; mas quando consegui o livrinho “Trilhas de São Paulo - Conhecer 
para Conservar” (editado pela Secretaria do Meio Ambiente), soube da 
“Trilha do Mirante”, no Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo 
Curucutu (tel. 5975-2000). 

Liguei e indaguei sobre o caminho, a estrada e a conveniência ou não 
desta época (inverno) tendo em vista fotografar o litoral paulista. As 
respostas me encorajaram a ir em frente.

É um passeio para ser feito de carro; tem um trecho de 17 km em 
estrada de terra, em geral bem transitável. Fui lá com meu mano 
Eduardo, no mês de junho, tempo de estio; creio que em  época  de 
chuva o acesso é mais complicado.

Da Vila Clementino até lá a distância é de 61 km, distribuídos assim: 
até Parelheiros 33 km, de Parelheiros a Embura mais  9 km, e mais 18 
km até o Núcleo, de onde se inicia a trilha (monitorada) de 1,1 km até 
o Mirante, com duração aproximada de uma hora, com nível de 
dificuldade médio.

A parte da viagem que adentra a Serra do Mar é a mais bonita, e 
também a menos sinalizada. As placas existentes, na maioria, são 
feitas a mão pelos próprios sitiantes e pregadas nas árvores; é fácil não 
enxergar uma placa mal colocada e pegar o caminho errado numa 
bifurcação.  De vez em quando cruzávamos com moradores da região 
e pedíamos informações, que eram geralmente vagas, pois as ruas 
parecem não ter nomes oficiais.

16. Núcleo Curucutu

Como nota triste do passeio, 
chegamos a ver depósitos de 
entulhos em alguns trechos (em 
plena Serra do Mar) o que é 
lamentável, principalmente 
numa região preservada, 
indicando que há muito o que 
fazer em matéria de educação 
ecológica. 

E de fiscalização.
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Saímos da Vila Clementino às 07:40 hs no feriado de Corpus Christi, 
com trânsito ótimo. Fomos pela Av. Interlagos e Av. Teotônio Vilela até 
Parelheiros, e de lá pegamos a Estrada de Marsillac até Embura; todo 
esse caminho foi feito por estradas bem asfaltadas, representando 
uma distância de cerca de 42 km (sendo 33 km até Parelheiros e mais 9 
km até Embura)

No trajeto Parelheiros - Embura passamos nas “Sete curvas”, uma 
sequência de sete curvas bem fechadas e perigosas, já pertinho de 
Embura. 

A viagem:

Igreja da vila de  
Embura, bairro a 9 
km de Parelheiros

Placa no início da Estrada da Ponte Alta, saindo 
à direita da Estrada de Marsillac; na esquina tem 
um mercadinho
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Pela Estrada da Ponte Alta é que começa, mesmo, a aventura. Após um 
pequeno trecho asfaltada, o leito da estrada fica de terra batida com 
cascalho, bem transitável, e assim vai até o Núcleo Curucutu, no 
Parque Estadual da Serra do Mar.

Depois de uns sete quilômetros chegamos à ponte sobre a Estrada de 
Ferro Mairinque-Santos.

A aventura:

Ponte sobre a 
Ferrovia Mairinque - 

Santos, vista da 
Estrada da Ponte 

Alta.

Penso que o nome 
“Ponte Alta”, salvo 

engano,  foi 
adotado por causa 

dessa ponte 

Vista da Ferrovia Mairinque-Santos do alto da ponte. À direita 
vê-se a Estrada da Ponte Alta, pela qual viemos até esse ponto

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo
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Essa ferrovia, construída pelo Governo Paulista, foi inaugurada em 
1937, com 155 km de extensão, tendo demorado 8 anos para ser 
construída. Vejamos um texto sobre sua história:

“A construção da ferrovia foi uma maneira de fazer frente a São Paulo Railway (SPR), 
a empresa conhecida como a “Inglesa”, que detinha o monopólio e poder sobre o 
transporte comercial, tanto no sentido São Paulo-Santos, levando o café para a 
exportação e no sentido Santos-São Paulo, trazendo as mercadorias importadas, 
cobrando por isso altas tarifas.

A obra foi complicadíssima, devido ao difícil acesso, já que a SPR possuia “zonas de 
privilégio”. Porém as dificuldades foram muito além do que abertura de túneis 
(sendo a maior parte em curva), confecção de vigas de cimento armado sobre 
grotas, abismos, córregos e rios e assentamento dos trilhos em rampas. Muitos 
operários tiveram algum tipo de doença durante a construção, e pela manhã, e às 
vezes durante o dia inteiro, a neblina deixava o ambiente invisível. Além de muitas 
chuvas, vilãs das construções. 

Estes foram alguns dos fatos que dificultaram ainda mais um empreendimento já de 
difícil execução por si só. Em 1937, com os trilhos prontos, começaram oficialmente 
os transportes pela nova via, acabando com os privilégios da SPR.

A ferrovia Mairinque-Santos é obra projetada e executada por brasileiros 
exclusivamente, e por isso é uma obra que orgulha a engenharia nacional. Devemos 
agradecer a cada engenheiro, médico e trabalhador que fez parte dessa construção 
magnífica.

Hoje a via é pouquíssima utilizada, mas existem projetos do governo do estado para 
unir suas linhas a um futuro Ferroanel, que circulará a região metropolitana de São 
Paulo.” (F. Coutinho)

A Ferrovia Mairinque-Santos:

Fonte:http://aengenhariaevoce.blogspot.com/2010/07/em-tempos-que-
todos-estao-falando-de.html

Tivemos a sorte de passar pela 
ponte bem na hora que o trem 
acabava de subir a serra, rumo 
a Mairinque, cidade do interior 
paulista (perto de São Roque). 
Acho que tinha pelo menos uns 
setenta vagões.  

José Carlos Corrêa Cavalcanti
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Depois da ponte o mundo é diferente, mas em outro sentido que não 
aquele do início deste livro; é área preservada da Serra do Mar, muito 
bela e com baixíssima densidade populacional. 

Passando a ponte viramos à direita, seguindo pela Estrada da Ponte 
Alta, totalmente rural, onde o tempo parece que passa mais devagar.

Depois da ponte:

Nesse trecho da Estrada da 
Ponte Alta, idílico, o rapaz 
vinha conduzindo a vaca e o 
bezerrinho; mas acho que 
este se cansou, pois logo 
depois o moço começou a 
carregá-lo no colo.

Paisagem rural na capital paulista

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo

Minha orientação era para seguir direto pela Estrada da Ponte Alta, até 
chegar na Estrada da Bela Vista, que conduz ao Núcleo.

Uns quatro quilômetros depois de cruzar a ponte chegamos a uma 
bifurcação na Estrada da Ponte Alta, onde havia um mercadinho, que 
ainda estava fechado, talvez por ser cedo (lembrando que era 
feriado).

Quando a gente não conhece, toda bifurcação é uma dúvida, e pode 
sair caro; por isso, é aconselhável a presença de um guia.

A bifurcação:
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Bifurcação na Estrada da Ponte 
Alta. A Estrada da Bela Vista 
fica à direita; esse é o caminho 
certo para o Núcleo Curucutu

Uma placa bem tosca numa árvore indicava “Estrada da Ponte Alta” 
para a rua da esquerda. Seguimos por aí, imaginando que em em breve 
haveria outra placa com o nome de “Estrada da Bela Vista”. 

Foi um erro. Felizmente, depois de algum tempo encontramos um 
caboclo (chamado Ceará)  que, por sorte, ia justamente até a Estrada 
da Bela Vista, trabalhar num sítio. Veio de carona conosco, seguido por 
seus cinco cachorros (seguíamos bem devagar).

José Carlos Corrêa Cavalcanti

A portaria do Núcleo:

À esquerda a guarita da 
futura Portaria do 

Núcleo Curucutu, no 
Parque Estadual da 

Serra do Mar. 
Fica num lugar muito 

alto, a menos de 2 km
do Núcleo, e servirá 
para monitoramento  

da região

Já na Estrada da Bela Vista, em pouco tempo chegamos à Portaria do 
Núcleo, onde será feito o monitoramento permanente da área (a 
guarita ainda está em construção). 
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Chegada ao Núcleo Curucutu:

Parte da área do Núcleo Visitantes aguardando a hora da trilha

Chegamos depois do meio-dia, num dia iluminado e de sol quente. O 
Núcleo fica em uma área plana e alta, com várias instalações 
destinadas aos funcionários (administração, monitores, vigias, 
pessoal da limpeza) e também áreas de uso dos visitantes, com água, 
mesa para lanches  e sanitários muito limpos. 

Descansamos um pouco e começamos a fazer um lanche; até aí o 
tempo estava ótimo. Pensei que íamos tirar belas fotos do litoral.

Mas logo ficamos sabendo — na prática — que aquela região é sujeita a 
mudanças repentinas das condições climáticas, quase instantâneas: 
de repente vimos uma névoa chegando rapidamente, vindo da serra. e 
em poucos instantes tudo ficou totalmente enevoado; mal podíamos 
ver algo a mais de vinte metros. 

Resultado: fomos embora sem tirar as desejadas fotos do litoral 
paulista, dessa vez.

A mudança de tempo:

Fazia um dia claro, bonito, quente; 
em poucos minutos a neblina chegou e 
tomou conta das matas, da trilha e do 
Núcleo, numa  mudança repentina e 
drástica. Ficamos esperando melhorar 
o tempo, mas não adiantou.  
A trilha para o Mirante tem 1,1 km, até 
o marco da divisa São Paulo-Itanhaém. 
Mas, com a mudança do tempo, ficou 
impossível fotografar o litoral. 
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Rodando a menos de 20 km por hora em vários trechos da estrada, 
parando em vários pontos para tirar fotos, pudemos apreciar a beleza da 
floresta, passando de vez em quando sobre pontes toscas, de onde 
víamos regatos de águas cristalinas. É um santuário. Perante o ruído do 
motor, e mesmo com o motor desligado, a fauna se retrai; quase não 
ouvíamos cantos de pássaros.

Lembrei-me de um trecho do livro “Parelheiros: O futuro é hoje!”, de 
Walter Tesch, que tinha lido pouco antes da viagem:

Acabei me interessando pelas APAs (Áreas de Proteção Ambiental), 
APPs (Áreas de Preservação Permanente) e outros dispositivos e 
conceitos relativo à preservação das florestas e dos mananciais (veja 
texto no último capítulo).

O que começou como simples curiosidade sobre os reservatórios 
Billings e Guarapiranga tornou-se uma grande aventura existencial, 
cultural e ecológica, “saindo da teoria à prática”, por assim dizer, em 
relação a uma vivência ambiental.

No prédio onde moro há muito tempo se pratica a coleta seletiva do 
lixo, separando-se os materiais recicláveis (vidro, plástico, papel e 
metal) do lixo orgânico. Além disso, há a coleta de pilhas e baterias 
usadas, para providenciar a correta destinação delas (se misturadas 
ao lixo orgânico, causam danos imensos à terra, pois contêm metais 
pesados em sua composição). 

Tudo isso é importante e tem que continuar, como nos demais prédios, 
até por força de lei.

Mas ao viajar por toda a Zona Sul de São Paulo tomei contato direto 
com as belezas da região, a terra, ar, vegetação e as águas, e com 
muitas pessoas que vivem lá e lutam para recuperar e preservar 
aquela grande área da cidade. 

Nunca imaginei que um dia iria beber a água da nascente do Rio Embu-
Guaçu, na Serra do Mar...

“O patrimônio territorial e natural é enorme: água, mata atlântica, floresta de 
exóticas (pinus e eucalipto), agricultura e os recursos aquáticos e minerais. O 
grande eixo do futuro é o turismo local com seu enorme potencial de serviços de 
lazer e recreação para os habitantes da cidade.“

Acredite, é São Paulo!

José Carlos Corrêa Cavalcanti


