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RESUMO 

 
O presente estudo pretende discutir a importância da implantação de um novo Santuário para Nossa 
Senhora Aparecida do Vagão Queimado (NSAVQ). Trata-se, portanto, de um levantamento histórico 
da cidade de Ourinhos e do incidente que ocasionou o acidente, quase trágico, se não fosse a 
inexplicável mudança de direção dos ventos. Tal milagre, diz-se, está relacionado a uma imagem 
encontrada intacta em meio às cinzas de um vagão de bagagens que foi completamente incinerado. 
Não obstante, a importância do estudo está no fato de que, apesar da grande relevância do setor de 
turismo religioso no país, ainda existe na cidade um impasse quanto a isso, devido a não divulgação 
do santuário, bem como sua falta de estrutura para atender um grande grupo de peregrinos.  Em 
suma, todo o processo consistiu no projeto reestruturação do santuário de Nossa Senhora Aparecida 
do Vagão Queimado, a fim preservar e divulgar a memória religiosa da cidade. 
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Queimado. 
 
 

ABSTRACT 
  

This study discusses the importance of deploying a new shrine to Our Lady of Aparecida Burnt Wagon 
(NSAVQ). It is therefore a historical survey of the town of Ourimbah and the incident which caused the 
accident, almost tragic, if not for the inexplicable change of wind direction. This miracle is related to an 
image found intact amid the ashes of a baggage wagon was completely incinerated. Nevertheless, the 
importance of the study lies in the fact that despite the great importance of religious tourism sector in 
the country, there is still a deadlock in the city about it, because the non-disclosure of the sanctuary, 
as well as its lack of structure to meet a large group of pilgrims. In short, the entire restructuring 
process was the design of the sanctuary of Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado, in order 
to preserve and promote the religious memory of the city. 
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INTRODUÇÃO 

Há quase 60 anos ocorreu um fato que mudou a história de fé do povo 

ourinhense. No meio de uma tarde de inverno ocorreu violento choque entre um 

caminhão tanque e um trem misto com oito vagões carregados de combustível. 
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Houve uma grande explosão seguida de incêndio. Com o impacto, três pessoas 

morreram e outras sofreram ferimentos leves.   

Inexplicavelmente o fogo não se propagou aos carros de passageiros, pois os 

carros de combustível e o carro de bagagem foram totalmente incinerados. As 

chamas tomaram conta do local e se dirigiam para os tanques de combustível de 

uma distribuidora próxima ao local do acidente. Testemunhas oculares, como o 

senhor Lourival Argenta, afirmam que os presentes começaram a rezar e como 

resposta, um vento providencial direcionou as chamas para longe da distribuidora. 

Em meio a sua carga destruída e tomada pelas chamas, foi encontrada uma 

caixa, que além do fogo, recebeu abundantes jatos de água. Apesar disso tudo, uma 

imagem de Nossa Senhora Aparecida envolta de um lenço de seda foi resgatada 

sem nada sofrer. Manteve-se intacta.  

O fato tomou maiores proporções políticas que religiosas, tendo em vista que 

o resgate da imagem não teria sido feito por nenhum padre. Isso fez com que a 

igreja se mantivesse neutra diante do ocorrido. 

   Vinte anos depois, com a dedicação do Pe. Violante, a promessa de se 
construir uma Capela em homenagem a imagem encontrada começa a ser 
cumprida.  Enquanto se realizava a construção do santuário, ocorreu uma busca 
incessante da imagem, a qual tinha sido doada e não se sabia a quem.  Após vários 
apelos, foi encontrada em Ipaussu. Ainda hoje, faz-se uso da mesma estrutura para 
atender os fiéis, que é pequena, sem atrativos para um povo peregrino. 

  No ano de 2004, ano do cinquentenário, foi inaugurada na cidade, um 
obelisco em forma de cruz, onde ao centro, recebeu a imagem de Nossa Senhora. 
Uma tentativa de relembrar a fé ourinhense que aos poucos vem sendo esquecida. 

 Foi pensando nisso que surgiu a proposta de projeto para um novo Santuário, 

para que a religiosidade ímpar de Ourinhos seja mantida. Além disso, reaquecer a 

cidade com o turismo religioso e usufruir de todas as benfeitorias e riquezas que tal 

tema traz para uma região, sem esquecer a posição geográfica e estratégica da 

cidade, onde rodovias que cortam o país leste-oeste cruzam com rodovias que 

cruzam de norte-sul, o que faz de Ourinhos um ponto de intersecção e redistribuição 

de rotas, entroncamento rodoviário denominado Portal do Mercosul. Levando-se em 

consideração o fato da cidade ser este grande trevo natural e somando-se ao fato 

de que a fé é peregrina, este trabalho vem com o objetivo de alavancar a economia 
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local substituindo o santuário existente por um mais adequado à singularidade da 

Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado (NSAVQ). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Para a elaboração do presente trabalho foram desenvolvidas três fases: a 

primeira  consistiu no levantamento histórico que ocasionou o acidente e 

singularizou a Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado. A segunda fase foi a 

realização de visitas ao Santuário atual. A terceira fase consistiu em pesquisas 

relacionadas ao turismo religioso e como as cidades que agregam um santuário 

inserido nas rotas de romarias se comportam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ourinhos está situada no interior do estado de São Paulo e faz divisa com o 

estado do Paraná. Sua economia é voltada para o comércio, o que faz da cidade um 

pólo regional que atrai consumidores de toda a região, inclusive do estado 

adjacente. 

  Segundo Carlos Alberto Maio, ( 2011) 

 
“O turismo religioso se apresenta como um dos segmentos que 
mais crescem atualmente no Brasil; segundo dados da 
Embratur, 15 milhões de brasileiros se dirigem anualmente a 
destinos religiosos.”1 
 

  Em outro momento, o mesmo Carlos Alberto Maio comenta o turismo 
religioso na cidade de Ourinhos: 
 

“O potencial turístico religioso de Ourinhos está centrado no 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado. A 
tradição religiosa do local relata um suposto milagre ocorrido 
na década de 50. 
... A devoção à imagem se constitui em uma das principais 
características da religiosidade local, atraindo um número cada 
vez mais significativo de peregrinos ao santuário denominado 
Nossa Senhora Aparecida do Vagão Queimado. O espaço 
físico do local se tornou pequeno frente ao aumento de 
visitantes. Além disso, a ausência de profissionais no setor 
receptivo e pastoral impede o melhor aproveitamento da 
atividade turística religiosa. A elaboração e a implantação do 
Plano de Desenvolvimento Turístico Religioso, pelas 

                                                
1 MAIO, Carlos Alberto. Turismo religioso e desenvolvimento local . Disponível em: 
<http://www.propesp.uepg.br/publicatio/hum/2004_1/05.pdf>.  Acesso em : 2 de agosto 2011.  
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autoridades religiosas do santuário em parceria com a 
Secretaria de Cultura e Turismo de Ourinhos, estão abrindo 
possibilidades para o desenvolvimento do turismo e da 
economia local.” 2 

 

 A cidade de Aparecida, no interior do estado de São Paulo, é um dos 

destinos mais procurados pelos fiéis no país. Por ano, a cidade, cuja população fixa 

chega perto de 37 mil habitantes, recebe cerca de 10 milhões de visitantes. 

 Somente no estado de Santa Catarina, há 22 santuários e uma centena de 

destinos de peregrinação católica, envolvendo 70 municípios. O destaque fica 

para Nova Trento, considerada a Capital do turismo religioso do Estado, que possui 

dois santuários: o Santuário Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom 

Socorro. Cerca de 30 mil pessoas visitam a cidade todos os anos. 

 Em Juazeiro do Norte viveu padre Cícero Romão Batista - 

historicamente considerado o maior benfeitor da cidade - Por ano, a cidade recebe 

perto de 2,5 milhões de visitantes.  

Os benefícios que o crescimento por conta do turismo religioso gera não se 

restringem apenas ao comércio local e à rede hoteleira da cidade. O mercado 

imobiliário da região também se torna aquecido, o que pode atrair outros tipos de 

empresas. 

A busca por destinos religiosos de viagem tem crescido no país, contribuindo 

para o incremento da economia de pequenos municípios - a maioria localizada no 

interior do Brasil. O Turismo Religioso do governo federal, já foram  identificadas 

344 cidades com calendário de eventos - a maior parte católica. 

Segundo dados do Ministério do Turismo, (2011): 

 
“Em 2006 3,2% dos viajantes brasileiros escolheram 

destinos religiosos, contra os 2,7% de quase uma década 

atrás.” 

 

                                                
2 MAIO, Carlos Alberto. Turismo religioso e desenvolvimento local . Disponível em: 
<http://www.propesp.uepg.br/publicatio/hum/2004_1/05.pdf>.  Acesso em : 2 de agosto 2011.  
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Mapa indicativo de alguns destinos religiosos do Brasil – Fonte Google (adaptado pela aultora, ago/2011 ) 

 

 

De acordo com o professor de história Maurício Aquino, (2011): 

 
“...à medida que vai aumentando a devoção a Nossa Senhora 
da cidade de Aparecida do Norte (SP) também aumenta a 
devoção à Santa do Vagão Queimado. Isso tem forte impacto 
no imaginário das pessoas, principalmente porque a imagem 
“sobreviveu” às chamas, depois do perigo do incêndio de 
atingir outros tanques de combustíveis. Houve três mortes e 
pessoas feridas naquele acidente, mas poderia ter sido pior e 
matado mais gente. As pessoas acreditavam que houve a 
interferência divina da santa para evitar mais mortes.” 

 

 
CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou resgatar a história do acidente ocorrido em 1954 na 

cidade de Ourinhos. O enfoque está no suposto milagre acontecido por conta de 

uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ter sido encontrada intacta em meio aos 

escombros da catástrofe. A partir deste incidente, surgiu um modesto Santuário, o 

qual se mostra hoje inadequado aos fiéis que já o frequentam e insuficiente para 

uma proposta de divulgação de turismo religioso da cidade. Deste modo, pode-se 

apontar que a construção do novo Santuário para o culto a Nossa Senhora 

Aparecida do Vagão Queimado se faz necessária.  
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