TRENS
TURÍSTICOS E CULTURAIS
DO BRASIL

ESPÍRITO SANTO

Trem das Montanhas Capixabas

10 - 11

MINAS GERAIS

Maria Fumaça de Rio Acima

12 - 13

Trem da Serra da Mantiqueira

14 - 15

Trem das Águas

16 - 17

Trem da Serra do Mar Paranaense

18 - 19

Trem de União da Vitória

20 - 21

PERNAMBUCO

Trem do Forró

22-23

RIO DE JANEIRO

Trem do Corcovado

24 - 25

RIO GRANDE DO NORTE

Trem dos Engenhos

26 - 27

RIO GRANDE DO SUL

Trem do Vinho

28 - 29

Trem do Vale do Taquari

30 - 31

Estrada de Ferro Santa Catarina

32 - 33

Trem da Serra do Mar

34 - 35

Trem das Termas

36 - 37

Trem Caipira

38 - 39

Trem Cultural dos Imigrantes

40 - 41

Trem Cultural dos Ingleses

42 - 43

Trem da Moita Bonita

44 - 45

Trem de Guararema

46 - 47

Maria Fumaça Campinas Jaguariúna

48 - 50

PARANÁ

SANTA CATARINA

SÃO PAULO

Serra Verde Express
Rua Gelu Vervloet, 500
Vitória-ES
CEP: 29090-100
Telefone: (27) 3237-1789
E-mail: contato@serraverdeexpress.com.br
Website: www.serraverdeexpress.com.br

Vitória
ES

Operado desde 2010 pela Serra Verde
Express, o passeio com o Trem das
Montanhas Capixabas percorre um
trecho de 46 quilômetros, unindo a
história e cultura de pequenas cidades às
belíssimas paisagens da Mata Atlântica.
O passeio é feito em uma Litorina, com
poltronas de couro, grandes janelas, ar
condicionado e serviço de bordo.
A viagem inicia em Viana, uma cidade
de influência açoriana, localizada à 23
quilômetros da capital estadual, Vitória. O
trecho ferroviário foi inaugurado em 1895,
sendo conhecido na época como Leopoldina
Highway, em homenagem à Maria
Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil.

10

Durante a subida da Serra, contemplamse pequenas propriedades rurais e
áreas preservadas de Mata Atlântica. A
primeira parada é em Domingos Martins,
onde dois túneis e uma ponte suspensa
sob o Rio Jacu são os pontos mais
relevantes do trajeto.
O passeio de trem tem cerca de duas
horas e meia de duração, com três
paradas durante o trajeto. Nas estações,
moradores vendem artesanato, doces e
bolachas.

HISTÓRIA
A Estrada de Ferro Leopoldina surgiu
com a construção de um trecho
de ferrovia que ligava a cidade de
Além Paraíba a Leopoldina, ambas
no interior do estado de Minas
Gerais. A construção ficou a cargo
do Engenheiro Antônio Paulo de
Mello Barreto e a inauguração do
primeiro segmento, de 27 km, deuse em 08 de outubro de 1874,
quando foram abertas ao tráfego as
estações de São José, Pântano e Volta
Grande, contando com a presença
do imperador D. Pedro II e diversas
autoridades.
Ainda em 1874 foram concluídas as
estações de São Luís e Providência,
e só em julho de 1877 o trajeto foi
completado, com a inauguração das

estações de Cataguases (antiga Santa
Rita de Meia Pataca) e Leopoldina,
perfazendo um total de 120 km. A
ferrovia contemplava um tráfego
bastante intenso de mercadorias,
com predominância do café e de
passageiros.
Em agosto de 1887 a Estrada de
Ferro Leopoldina atingiu o território
fluminense, ao adquirir a Estrada de
Ferro Cantagalo, que ligava o ramal de
Porto das Caixas a Macaé. Em Minas
Gerais a estrada já estava bastante
ramificada. Em 1890 a Leopoldina
incorporou várias linhas localizadas
no Rio de Janeiro e Espírito Santo
ampliando, assim, seus serviços nas
duas províncias.

DIAS E HORÁRIOS
Saídas de Viana aos sábados,
domingos e feriados às 9:00h.
Retorno de Marechal Floriano às
12:30h com previsão de chegada
em Viana as 14:40h.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO
49 km com 5h de duração total
TARIFAS
R$ 112,00 (adulto, somente ida)
R$ 52,00 (criança, somente ida)
Tarifa promocional de ida e
volta no mesmo dia R$ 160,00
(adulto) e R$ 82,00 (criança)
ORIGEM E DESTINO
Estação Ferroviária de Viana-ES
/ Marechal Floriano-ES
Esse trecho tem 30 km
ATRATIVOS
Belas paisagens das Montanhas
Capixabas.
GASTRONOMIA
Nas paradas é possível apreciar
os biscoitos, doces, pães caseiros
e licores da região.
BELEZA NATURAL
O Trem parte de Viana, município
que fica aos pés das montanhas
capixabas e seu percurso cruza
a Mata Atlântica, podendo-se
contemplar diferentes espécies de
fauna e flora. Além de belíssimos
vales e montanhas.
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Centro de Referência Ambiental
e Turística
Av. Gov. Israel Pinheiro da Silva, 34
Loja do Trem, Centro
Rio Acima/MG
CEP: 34300-000
Telefone: (31) 3129-8846
E-mail: tremdascachoeiras@crat.com.br
Website: www.crat.com.br

Idealizado desde 2007, o Trem Turístico
Cultural de Rio Acima, batizado como “Trem
das Cachoeiras” opera em grande estilo
através da empresa CRAT em parceria publicoprivada com a Prefeitura.
O percurso de 7 km é feito em 55 minutos,
saindo da Estação Ferroviária, indo ao Bairro
Matadouro, à região do Labareda e retornando
a Estação Ferroviária. Oferece excelente
passeio em carros de passageiros (vagões)
equipados com TV, som, ventilador e paisagens
ricas em fatos e marcos da Estrada Real.
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Rio Acima
MG

HISTÓRIA
A 38 km de Belo Horizonte, a cidade de Rio Acima é
conhecida por sua tranqüilidade, simplicidade e belas
paisagens. Localizado dentro da área de proteção
ambiental APA Sul, o antigo arraial de Santo Antônio
do Rio Acima, surgiu em 1736, com a descoberta de
ouro e pedras preciosas.
As construções do município contam a história
desse antigo arraial e entre elas estão o Curralinho,
a Estação Ferroviária e as primeiras fábricas de
cerâmica da cidade. Por isso, pensar no Arraial de
Santo Antônio do Rio Acima é respirar a história de
Minas.
A cidade ainda abriga as mais belas cachoeiras do
estado, dentre elas estão: Véu da Noiva, a Cachoeira
de Santo Antônio, a Cachoeira Tinta Roxa, Cachoeira
do Mingu e a Cachoeira Chicadona, com 75 metros e
grande volume d’ água, o que a torna perfeita para a
prática de esportes radicais como o rapel.

DIAS E HORÁRIOS
Sábados, Domingos e Feriados

ORIGEM E DESTINO
Rio Acima/Rio Acima

10h, 13h, 14:30h e 16h

Em expansão para Nova Lima até final
de 2015.

Consulte-nos sobre passeios exclusivos
às quintas e sextas.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO
Distância percorrida de 7km e duração
de 55 minutos de passeio (ida e volta).
TARIFAS
Tarifas Ida e Volta:
•• Carro Simples R$22,00*
•• Carro Panorâmico R$30,00*

*Crianças até 12 anos e idosos têm
50% de desconto.

ATRATIVOS
Cachoeiras, ciclismo, rapel, trilhas de
caminhada, serra do Gandarela, igrejas,
ruinas, festas locais como a da Goiaba e
de Santo Antônio, Percurso Estrada Real,
Pertence ao Circuito do Ouro.
O passeio oferece serviço de comissária
de trem que conta as histórias do local
e ainda faz serviço de bordo com a
venda de sucos, refrigerantes, cervejas,
guloseimas “secas” e artesanato durante
os passeios.

MÚSICA
No passeio temos apresentação
de música por flautista.
GASTRONOMIA
Tropeiro, Pastel de Santo Antonio,
Bolinho de Feijão, Comida mineira
em geral.
BELEZA NATURAL
80 cachoeiras mapeadas tais como:
Chicadona, Zilda, Tangará, Véu da
Noiva, SAMSA, etc.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional Sul de Minas
Praça Dr. Paulo de Frontin, s/n° Centro
Passa Quatro / MG
CEP: 37460-000
Telefone: (35) 3371-2167
E-mail: suldeminas@abpf.com.br
Website: www.abpfsuldeminas.com/
trem-da-serra-da-mantiqueira

O Trem da Serra da Mantiqueira é um
trem operado pela regional Sul de Minas
da ABPF na cidade de Passa Quatro
– MG. O trem parte da estação central
de Passa Quatro em direção a estação
Coronel Fulgêncio, localizada no alto da
Serra da Mantiqueira, próxima ao Grande
Túnel, na divisa de estados entre São
Paulo e Minas Gerais.
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Passa Quatro
MG

HISTÓRIA
A ferrovia se originou de uma
concessão feita em 1875, pelo
Governo Imperial a José Vieira
Couto de Magalhães e ao Visconde
de Mauá, com a denominação de
Estrada de Ferro Rio Verde, sendo
este, o último envolvimento do Barão
de Mauá com um projeto ferroviário.
Os trabalhos de construção se
iniciaram em 21 de Abril de 1881
comandados por uma empresa
inglesa denominada “The Minas and
Rio Railway”. A ferrovia foi inaugurada
em 14/06/1884 e a viagem
inaugural contou com a presença
de Dom Pedro II e comitiva (que já
havia visitado as obras em 1883).
Na viagem inaugural Dom Pedro
percorreu todos os 170 kms que
conectam Cruzeiro a Três Corações
e tamanha foi sua satisfação com a
condução do trem inaugural, que ao
chegar em Três Corações honrou o
maquinista Inglês, Henrique Turner,
com um abraço.
Mais tarde a ferrovia inglesa devolveu
a concessão ao governo federal,
onde após diversas mudanças de
administração surge a RMV (Rede
Mineira de Viação) e por fim, em
1991, já sob controle da RFFSA, a
ferrovia foi fechada.
Atualmente, dos 170 kms originais,
apenas 20 se encontram em
condições operacionais, graças ao
trabalho da ABPF que mantém
abertos ao tráfego trechos em Passa
Quatro, onde opera o Trem da Serra
e em São Lourenço, onde funciona o
Trem das Águas.

DIAS E HORÁRIOS

ATRATIVOS

O trem funciona todos finais de
semana:

Exposição fotográfica nas estações
de Passa Quatro e Coronel Fulgêncio
(esta última foi palco dos maiores
combates da revolução de 1932).
Na estação Manacá existe feira de
artesanatos e doces e guloseimas
típicas da região, além dos turistas
podem conhecer uma pequena
estação para atendimento da
zona rural. Ela foi também o posto
avançado das tropas federais durante
a Revolução Constitucionalista de
1932.

Sábados: 10:00h e 14:30h
Domingos: 10:00h
Em feriados e datas festivas podem
ocorrer passeios extras.
Aconselhamos sempre ligar com
antecedência e reservar a passagem.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO

O trajeto possui 10km de extensão
(ida e volta). O visitante percorre no
total 20km.
Duração total do passeio: 2 horas
TARIFAS

R$45,00 por pessoa
Valor referente a janeiro de 2015 e
pode ser reajustado sem aviso prévio.
Crianças menores de 5 anos, não
ocupando lugar são isentas.
ORIGEM E DESTINO
O passeio se inicia na estação central
de Passa Quatro – MG e segue até
a estação Coronel Fulgêncio (zona
rural do município de Passa Quatro)
no alto da Serra da Mantiqueira e
retorna a estação central da cidade.
MÚSICA

Musica sertaneja ao vivo a bordo do
trem tocada por cantores locais.
GASTRONOMIA

Comida mineira disponível na
cidade de Passa Quatro, além
de doces, queijos e guloseimas
tipicas da região. Durante o passeio
são comercializadas bebidas
(refrigerantes, cerveja e água).

O trem é puxado por uma autêntica
locomotiva a vapor e antigos carros
de madeira, originais da era do vapor.
No trajeto é possível observar obras
de arte da ferrovia, como pontes e o
principal atrativo desta antiga linha,
o Túnel da Mantiqueira, que pode ser
visitado a pé (a partir da estação
Coronel Fulgêncio). O túnel possui
997m de extensão, foi inaugurado
por Dom Pedro II e na época de sua
construção foi considerado uma das
maiores obras de engenharia do
Brasil Imperial.
BELEZA NATURAL

O passeio se inicia no centro da
Cidade de Passa Quatro, de onde
a ferrovia se dirige a Serra da
Mantiqueira.
Após alguns minutos de viagem
o trem já adentra a zona rural
do município e chega na estação
Manacá e como fundo, temos a
belíssima serra da mantiqueira.
Após a estação Manacá é iniciada a
subida da Serra da Mantiqueira, onde
pode-se observar a bela flora natural
do local, matas nativas e corredeiras
do rio Manacá.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional Sul de Minas
Praça Ismael de Souza 9
São Lourenço/MG
Soledade de Minas/MG
CEP: 37470-000
Telefone: (35) 3332-3011
E-mail: suldeminas@abpf.com.br

Viajar no Trem das Águas é conhecer
uma antiga ferrovia projetada e
construída pelos ingleses há 115 anos e
poder trilhar pelo legendário caminho
de ferro percorrido por D. Pedro II e toda
sua comitiva imperial, quando estes
buscavam o ameno clima mineiro e a
salubridade das águas da região. Você
viajará no túnel do tempo, ouvindo os
melodiosos apitos e o poético badalar
do sino de uma original ‘Maria Fumaça’
(locomotiva de fabricação americana
de 1925), com seu ruído cadenciado da
expulsão do vapor e o inimitável som do
ranger de suas brassagens.
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São Lourenço

MG

HISTÓRIA
A ferrovia se originou de uma
concessão feita em 1875, pelo Governo
Imperial a José Vieira Couto de
Magalhães e ao Visconde de Mauá,
com a denominação de Estrada de
Ferro Rio Verde, sendo este, o último
envolvimento do Barão de Mauá com
um projeto ferroviário.
Os trabalhos de construção se iniciaram
em 21 de Abril de 1881 comandados por
uma empresa inglesa denominada “The
Minas and Rio Railway”. A ferrovia foi
inaugurada em 14/06/1884 e a viagem
inaugural contou com a presença de
Dom Pedro II e comitiva (que já havia
visitado as obras em 1883). Na viagem
inaugural Dom Pedro percorreu todos os
170 kms que conectam Cruzeiro a Três
Corações e tamanha foi sua satisfação

DIAS E HORÁRIOS
Todos os sábados 10h e 14:30h
Domingos 10h
Em feriados e datas festivas podem
ocorrer trens extras

DISTÂNCIA E DURAÇÃO
A distância entre as duas cidades é de
10 Km, distância percorrida total (ida e
volta) de 20km.
TARIFAS

O valor atual é de R$ 50,00 na classe
turística e de R$ 65,00 na classe
especial, o diferencial é que na classe
especial tem-se bancos estofados e
degustação de produtos locais, queijos,
doces, cachaças e etc.
Crianças menores de 5 anos viajando
no colo não pagam. O valor é referente
a janeiro de 2015 e pode ser reajustado
sem aviso prévio.

com a condução do trem inaugural, que
ao chegar em Três Corações honrou o
maquinista Inglês, Henrique Turner, com
um abraço.
Mais tarde a ferrovia inglesa devolveu
a concessão ao governo federal,
onde após diversas mudanças de
administração surge a RMV (Rede
Mineira de Viação) e por fim, em 1991,
já sob controle da RFFSA, a ferrovia foi
fechada.
Atualmente, dos 170 kms originais,
apenas 20 se encontram em condições
operacionais, graças ao trabalho da
ABPF que mantém abertos ao tráfego
trechos em Passa Quatro, onde opera o
Trem da Serra e em São Lourenço, onde
funciona o Trem das Águas.

ORIGEM E DESTINO
São Lourenço - MG /
Soledade de Minas - MG

GASTRONOMIA
Na cidade diversos restaurantes
oferecem a tradicional cozinha mineira
e guloseimas mineiras.

ATRATIVOS
Feira de artesanato, shows musicais,
culinária mineira. Pequeno museu
ferroviário em ambas as estações.

Na estação de ferroviária de São
Lourenço o visitante tem a disposição
variados tipos de queijos, doces e
bebidas locais, como cachaça e licores.

O trem é puxado por uma autêntica
locomotiva a vapor e antigos carros
de madeira, originais da era do vapor.
Além do próprio trem, os visitantes
podem apreciar uma autêntica ferrovia
dos tempos do império, além de uma
ferrovia projetada e construída por
engenheiros ingleses.

No trem, viajando na classe especial
existe uma degustação de queijos,
cachaças, doces e outros quitutes
locais.

MÚSICA
Música sertaneja ao vivo a bordo do
trem, sendo tocada por cantores locais.

BELEZA NATURAL
O passeio segue margeando o Rio
Verde durante quase toda sua extensão.
Assim o visitante pode admirar as
águas do Rio Verde, além da vegetação
local.
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Serra Verde Express
Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Estação Ferroviária
Curitiba/PR
CEP: 80060-090
Telefone: (41) 3888-3488
E-mail: contato@serraverdeexpress.com.br
Website: www.serraverdeexpress.com.br

A cada ponte, a cada túnel, a cada
paisagem que se destaca ao longo
desta inesquecível viagem, o melhor que
podemos fazer é nos extasiarmos com
este maravilhoso passeio. Uma ferrovia
imperial que, com seus 110 encantadores
quilômetros, liga Curitiba a Paranaguá
desde 1880 e perpetua no tempo este
magnífico e arrojado projeto.

Curitiba
PR
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HISTÓRIA
A construção da ferrovia começou oficialmente em fevereiro
de 1880. Considerada impraticável por inúmeros engenheiros
europeus à época, a obra teve início em três frentes simultâneas:
entre Paranaguá e Morretes (42 km), entre Morretes e Roça
Nova (38 km) e entre Roça Nova e Curitiba (30 km). O objetivo
era estreitar a relação entre as cidades do litoral paranaense e
a capital do estado, com vistas ao desenvolvimento social do
litoral. Além disso, era imprescindível ligar o Porto de Paranaguá
aos estados do Sul do Brasil, para que se desse vazão à

produção de grãos dos estados e, dessa forma, garantir apoio
ao desenvolvimento econômico da região. Para a obra, foram
recrutados mais de 9.000 homens, que ganhavam entre dois e
três mil réis por jornada.
A maioria deles vivia em Curitiba ou no litoral, e era composta de
imigrantes que trabalhavam na lavoura. O esforço e ousadia de
trabalhadores braçais, engenheiros e outros profissionais resultou
numa das mais ousadas obras da engenharia mundial.

DIAS E HORÁRIOS

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

ATRATIVOS

Baixa temporada:
Litorina só para grupos ou aos finais de
semana e feriados
Trem diariamente

110 Km | Cerca de 3 horas

Guias informando a história local.
Lindas paisagens. Túneis e pontes
– obras de grande beleza. O Trem
da Serra do Mar Paranaense parte
diariamente de Curitiba rumo à bucólica
cidade de Morretes e, no trajeto de
aproximadamente três horas de viagem,
o turista se depara com muitas pontes
e viadutos, algumas consideradas
verdadeiras obras de arte da Engenharia
integradas à natureza, as mais
surpreendentes são a Ponte São João com 55 metros de extensão, o Viaduto
do Carvalho - um contorno sobre uma
montanha com a sensação de estar
flutuando, e o túnel mais imponente, o
túnel Roça Nova - com 457 metros de
extensão e 900 metros acima do nível
do mar. Além dos casarios, cachoeiras
e da vegetação exuberante que
acompanha todo o passeio.

Alta temporada: Trem e Litorina
funcionam todos os dias
Horários:
Trem 8:15h
Litorina 9h15h. Para o retorno de
Morretes a saída ocorre as 15:00h
TARIFAS
IDA

VOLTA

Adulto

R$ 99,00

R$ 77,00

Criança

R$ 63,00

R$ 51,00

Adulto

R$ 144,50

R$ 102,00

Criança

R$ 68,00

R$ 55,00

TURÍSTICO

EXECUTIVO

LITORINA LUXO
Adulto

R$ 296,00

R$ 296,00

Criança

R$ 225,00

R$ 225,00

CAMAROTE
4 lugares

R$ 444,00 R$ 300,00

8 lugares

R$ 888,00 R$ 600,00

*Os valores podem sofrer alteração sem
aviso prévio. Favor consultar a operadora.

ORIGEM E DESTINO

Estação Rodoferroviária (Curitiba-PR) /
Marumbi / Morretes / Paranaguá-PR
GASTRONOMIA
Morretes é conhecida como a capital
agrícola do litoral do Paraná. Daí
provém, por exemplo, os vários tipos de
cachaça que produz e os numerosos
produtos processados artesanalmente,
como a famosa farinha de mandioca
de Morretes, ingrediente do famosos
Barreado, o prato típico do Paraná.

Juntamente com Antonina e Paranaguá,
Morretes tem uma acirrada e sadia
disputa sobre onde surgiu o primeiro
prato de Barreado. Quem ganha com
isto são os turistas, já que a cidade
conta com mais de 20 restaurantes
que servem esta iguaria. O Barreado
é servido livremente, ao preço fixo por
pessoa. Além de Barreado, existe a
possibilidade do acompanhamento de
peixe e camarão oferecido pela maioria
dos restaurantes na região.

BELEZA NATURAL

Através de seus 110km de extensão, a
ferrovia é cercada por belas paisagens,
com cânions, cachoeiras e vasta
biodiversidade. A viagem ao longo da
ferrovia centenária permite ao visitante
admirar as belezas da Serra do Mar, por
meio de pontes, viadutos, vales e túneis
escavados em rochas sólidas, trabalho
orgulhoso da engenharia brasileira.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária
Estação Ferroviária União da Vitória, Centro
União da Vitória/PR
CEP: 84600-000
Telefone: (42) 3521630
E-mail: industriaecomerciouva@yahoo.com.br

Este passeio está sendo preparado
para o turista reviver a experiência
dos primeiros viajantes que cruzaram
de trem os Estados do Paraná e
Santa Catarina em direção ao sul do
Brasil. A locomotiva foi construída nos
Estados Unidos em 1913 e batizada
com o número 310, é uma das poucas
máquinas a vapor existentes no
Brasil. Sua caldeira é tocada a lenha.
O estoque de água e madeira fica
no compartimento traseiro, chamado
“tender”.
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União da
Vitória
PR

HISTÓRIA
A 310 fazia principalmente o trecho entre União da Vitória/
Porto União e o porto de São Francisco do Sul. Em 1977 deixou
a ferrovia para fazer parte da paisagem da Praça Visconde
de Nácar. Lá ficou exposta 28 anos em homenagem aos
ferroviários e à ferrovia que fizeram da cidade de União da
Vitória a 4.ª maior economia do Paraná no início do século XX.
O passeio sairá da Estação Ferroviária União seguindo até
a Estação de Engenheiro Melo em Porto União – SC. Neste
trajeto de seis quilômetros a Maria Fumaça passará pela área
central das cidades, exatamente sobre a divisa dos Estados do
Paraná e Santa Catarina e por um túnel.
Ainda, no interior da Estação Ferroviária União existe uma
passagem subterrânea abaixo dos trilhos do trem que eram
utilizados no passado para atravessar de um lado para
outro, isso quando o fluxo de trens era intenso. Será possível
conhecer a história da ferrovia através de uma exposição de
fotos antigas nesta passagem. Uma das curiosidades é que
esta passagem subterrânea liga dois Estados/Municípios.

DIAS E HORÁRIOS

ATRATIVOS

ROTA SUL DAS CACHOEIRAS

A definir

O Município de União da Vitória possui os
seguintes roteiros:

Um roteiro para quem quer passar
o dia em contato com a natureza e
conhecer parte da história do Paraná:
belas cachoeiras (Campo Alto, 50m de
altura; Cintura de Noiva, 40m de altura,
Cachoeira da Gruta, Piscina), a Gruta da
Nossa Senhora da Salette, uma histórica
Igreja Ucraniana e o Parque Histórico
Iguassú. O Parque segue a característica
de um Museu ao Ar Livre.

Favor entrar em contato, pois o trem
não está operando ainda.

Roteiro Ucraniano Kalena, City Tour e
Rota Sul das Cachoeiras

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

Aproximadamente 6Km entre a Estação
Ferroviária União e a Estação de
Engenheiro Melo.
TARIFAS

A definir
Favor entrar em contato, pois o trem
não está operando ainda.
ORIGEM E DESTINO

Estação Ferroviária União (Vitória, PR)
/ Estação Engenheiro Melo (Porto
União,SC)

ROTEIRO UCRANIANO KALENA
Em União da Vitória, os descendentes
de ucranianos até hoje preservam
as tradições herdadas dos seus
antepassados.
CITY TOUR UNIÃO DA VITÓRIA/
PORTO UNIÃO
Conheça os principais atrativos de União
da Vitória, a cidade que, junto com Porto
União, se tornou o foco da Guerra do
Contestado entre os anos de 1912 e 1916.

BELEZA NATURAL

Belas cachoeiras (Campo Alto, 50m de
altura; Cintura de Noiva, 40m de altura,
Cachoeira da Gruta, Piscina), a Gruta da
Nossa Senhora da Salette, uma histórica
Igreja Ucraniana e o Parque Histórico
Iguassú.
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Serrambi Turismo
Rua da Amizade, 38 - Graças
Recife/PE
Cabo de São Agostinho/PE
CEP: 52011-260
Telefone: (81) 3423-5000
E-mail: reservas@tremdoforro.com.br
Website: www.tremdoforro.com.br

Diversão garantida com segurança e
profissionalismo.
“O passeio de trem mais animado do
mundo”. A frase de um jornalista norteamericano, define exatamente o que
acontece ao longo das viagens do Trem do
Forró.
Um trio de forró, com zabumba, triângulo
e sanfona, embalam os passageiros com o
mais autêntico forró pé de serra, deixando
todos numa animação só. Pode vir, você não
vai ficar parado de jeito nenhum. São quase
1.200 pessoas por viagem.
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Recife
PE

HISTÓRIA
Há 25 anos, um grupo de servidores
estaduais resolveu criar uma opção
diferente para o período junino:
um trem que os levasse até a
capital do Forró, Caruaru. Nascia o
Ferroviário, uma das iniciativas do
programa Pró-Lazer. O trem saía do
Recife a Caruaru e depois voltava à
capital, transportando cerca de 60
passageiros, ao som de uma banda de
pífanos e forrozeiros. Os vagões eram
de madeira e bancos ocupavam o
espaço que hoje é usado para dançar,
mas os funcionários sentiram falta
quando a diversão foi extinta junto
com o Pró Lazer, em 1990, três anos
depois de ter início.
A imprensa local e nacional aprovou
a experiência e logo nas primeiras
quatro viagens programadas
naquele ano os trens saíram com
sua capacidade completa: 450
passageiros. Com a crescente procura
pelo evento, o trem, que fazia quatro
viagens nos sábados de junho,
passou a sair também aos domingos,

totalizando dez viagens no mês. O
número de vagões também subiu para
nove a cada viagem, transportando
uma média de 900 passageiros por
dia.
Desde 2001, o Trem do Forró tem
novo roteiro, com destino ao Cabo
de Santo Agostinho na Região
Metropolitana do Recife (RMR). A
animação continua a todo vapor.
São cinco horas do mais autêntico
forró pé-de-serra, trios de forrozeiros
em cada vagão e muita festa para
recepcionar passageiros de todo o
país.
Todo o percurso é feito na 2ª linha
mais antiga do país, tombada pelo
IPHAN.

DIAS E HORÁRIOS
Todos os sábados e domingos do
mês de junho. Saídas às 16:00h
e retorno às 22:00h.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO
Trajeto com 6 horas de duração,
percorrendo 84km no total de
ida e volta.
TARIFAS

Variam de R$ 60,00 à R$
90,00.
ORIGEM E DESTINO
Recife/PE
Cabo de Santo Agostinho/PE
ATRATIVOS

Belas paisagens das Montanhas
Capixabas.
GASTRONOMIA

Comidas típicas juninas: canjica,
pamonha, pé de moleque, milho
cozido e bolo de rolo.
MÚSICA

O autêntico Forró Pé de Serra.
BELEZA NATURAL

Região do Agreste Nordestino.
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Trem do Corcovado
Rua Cosme velho, 513 - Cosme Velho
Rio de Janeiro / RJ
CEP: 22241-090
Telefone: (21) 2558-1329
E-mail: info@corcovado.com.br
Website: www.corcovado.com.br

É impossível imaginar uma viagem ao
Rio de Janeiro sem uma visita ao Cristo
Redentor. Localizado no alto do Morro do
Corcovado, o monumento é a imagem
brasileira mais conhecida no mundo. Todos
os anos, mais de 600 mil pessoas são
levadas ao Cristo Redentor pela centenária
Estrada de Ferro do Corcovado, o passeio
turístico mais antigo do país.
Além de se deslumbrar ao ver pelas janelas
do trem as paisagens mais bonitas da Cidade
Maravilhosa, o passageiro faz um passeio
através da história do Brasil. Inaugurado em
1884 pelo Imperador D. Pedro II, o Trem do
Corcovado já levou papas, reis, príncipes,
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presidentes da república, artistas e cientistas
em seus vagões.
É também um passeio ecológico. O trem
atravessa a maior floresta urbana do mundo:
o Parque Nacional da Tijuca, um pedaço da
mata atlântica, considerado um exemplo de
preservação da natureza.
E quem viaja pela Estrada de Ferro do
Corcovado ajuda a manter a floresta: o trem é
elétrico e, por isso, não polui; além disso, parte
da arrecadação da bilheteria é destinada ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA)
para a conservação da mata.

Rio de Janeiro
RJ

HISTÓRIA
ESTRADA DE FERRO DO CORCOVADO

CRISTO REDENTOR

A Estrada de Ferro do Corcovado foi a
primeira ferrovia eletrificada do Brasil.
Inaugurada em 1884 por D. Pedro II, é
mais antiga do que o próprio monumento
do Cristo Redentor. Aliás, foi o trem
que, durante quatro anos consecutivos,
transportou as peças do monumento.

O cartão postal carioca teve sua pedra
fundamental lançada em 1922 e a
inauguração em 12 de outubro de 1931. O
Cristo Redentor, símbolo da Cidade do Rio
de Janeiro, foi eleito como uma das Sete
Novas Maravilhas do Mundo Moderno,
em votação realizada pela internet e por
mensagens de celular, organizada pela
New Seven Wonders Foundation, da Suíça,
entre 21 monumentos participantes de
todo o planeta.

Na época o trem a vapor foi considerado
um milagre da engenharia por percorrer
3.824 metros de linha férrea, em terreno
totalmente íngreme. Mas, em 1910, os
trens foram substituídos por máquinas
elétricas e mais recentemente, em 1979,
quando a Esfeco assumiu o controle da
ferrovia, foram trazidos da suíça modelos
mais modernos e seguros.

DIAS E HORÁRIOS

Diariamente das 8:00h às 19:00h.

ATRATIVOS

BAIXA TEMPORADA

Ingresso inteiro

R$ 51,00

Floresta da Tijuca, Monumento Cristo
Redentor, Vista do Mirante, Hotel
Paineiras, Estação Cosme Velho que é
tombada.

Saídas de meia em meia hora.

Idoso (Mais de 60 anos) R$ 25,50
Lei 10741-03

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

Estudante

R$ 51,00

Deficiente

R$ 51,00

MÚSICA

Criança (6 a 12 anos)

R$ 40,00

Grupos de samba no trajeto

Passamos por 4 quilômetros de muitas
árvores e paisagens inigualáveis.
Cada viagem é feita em 20 minutos.
TARIFAS
ALTA TEMPORADA

Ingresso inteiro

R$ 62,00

Idoso (Mais de 60 anos) R$ 31,00
Lei 10741-03
Estudante

R$ 62,00

Deficiente

R$ 62,00

Criança (6 a 12 anos)

R$ 40,00

• Menores até 5 anos no colo - Grátis
• Inclui transporte de ida e volta, e acesso
ao monumento do Cristo Redentor.
• Todos os sábados, domingos e feriados
são considerados alta temporada.

BELEZA NATURAL

Mata Atlântica, Floresta da Tijuca, Cristo
Redentor, visão panorâmica do Rio de
Janeiro.

ORIGEM E DESTINO

Do bairro do Cosme Velho até o alto do
morro do Corcovado, aos pés da estátua
do Cristo Redentor.
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Criative Turismo
Avenida Senador Dinarte Mariz
(via Costeira), 1717 Loja 05
Hotel Pirâmide Natal, Ponta Negra
Natal - RN
CEP: 34300-000
Telefone: (84) 9945-9711
E-mail: contato@criativeturismo.com
Website: www.criativeturismo.com.br

Natal
RN

O Trem dos Engenhos compreende o
roteiro com saída da Ribeira com destino
final em Ceará Mirim, no Estado do Rio
Grande do Norte. Em Ceará Mirim é
realizada a visitação de antigos engenhos
de cana de açúcar.
Atualmente o trem percorre um trecho
de 52Km no seu trajeto de ida e volta,
partindo do bairro da Ribeira em Natal,
em direção ao município de Ceará Mirim
- RN. Ceará Mirim, com uma população
de cerca de 70 mil habitantes, é uma
das oito cidades que integram a Região
Metropolitana de Natal. A estação de
partida em Natal se situa a uma distância
de aproximadamente 18Km do Aeroporto
Internacional Governador Aluízio Alves.
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A CBTU é a operadora do trem de
passageiros, cuja máquina é um VLT, e
como tal tem a função de transportar
passageiros de Natal até Ceará Mirim,
passando por 10 estações até seu
destino final. Diante desse contexto,
pode-se reconhecer que este é um trem
amplamente conhecido e divulgado na
região. Como já informado, a CBTU é a
responsável por manter a estação em
condições de utilização, compreendendo
a sua operação, manutenção técnica,
conservação e limpeza.

DISTÂNCIA E DURAÇÃO
26 Km | 1 hora e 20 minutos

Art Nouveau, Art Deco e Casarões
preservados, cheio de memórias e
histórias nas ruas de Ceará-Mirim.

sendo principal produtora no Estado
Potiguar. Mais de cem engenhos foram
construídos na região.

TARIFA
Valor único de R$ 90,00

Seguimos para o Caminho dos
Engenhos onde visitaremos engenhos
preservados e ruínas, como o Verde
Nasce, São Leopoldo, entre outros. Em
meio ao canavial, paramos para tomar
aquele caldo de cana da forma mais
artesanal que você pode experimentar, e
retornaremos às 17h.

O cultivo da cana-de-açúcar existe
de forma remanescente, sendo ainda
presente até os dias de hoje.

Inclui: Passagem do trem (ida), transporte
com ar condicionado durante a volta
e durante o roteiro em Ceara Mirim.
Seguro viagem, guia de turismo “Barão
de Ceará-Mirim”, City Tour, visita aos
engenhos, almoço e uma trilha leve.
ORIGEM E DESTINO
Saindo de Natal de Trem às 6h com
destino a Ceará-Mirim que fica a
26km de Natal, uma viagem que dura
aproximadamente 1h20m. O Barão de
Ceará-Mirim irá nos guiar durante toda
essa vivência, onde iremos conhecer a
feira livre, o Mercado do Café, o Palácio
Antunes e toda a arquitetura Neoclássica,

ATRATIVOS
O município de Ceará-Mirim possui uma
das mais ricas diversidades históricas e
culturais do Rio Grande do Norte. Destacase entre as principais cidades brasileiras
por sua riqueza histórica e pela cultura
canavieira vivenciada no período colonial,
no auge da produção de açúcar no Brasil.
A cidade viveu o apogeu da atividade
açucareira em meados do século XIX,

Atualmente, as ruínas e casarões
coloniais retratam o passado histórico
e fazem parte dos atrativos turísticos
de Ceará-Mirim. Terra que tem o maior
número de engenhos no país. Cidade
tropical, de forte cultura, história e
tradição, conhecida como “Vale do
Ceará-Mirim” e, também, “Terra dos
Verdes Canaviais”, composta por
paisagens bucólicas, rios, lagoas e pelas
lindas praias de Muriú, Jacumã e PortoMirim, localizadas no litoral norte da
capital do Estado. Suas belezas naturais
encantam os visitantes e atraem turistas
de todo mundo.
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Giordani Turismo
R. Duque de Caxias, 1 - Cidade Alta
Bento Gonçalves / RS
CEP: 95700-000
Telefone: (54) 3455-2788
E-mail: faleconosco@giordaniturismo.com.br
Website: www.mfumaca.com.br

O passeio turístico de trem à vapor é uma
grande atração na Serra Gaúcha. São 23
quilômetros de percurso com 2h de duração,
entre os municípios de Bento Gonçalves,
Garibaldi e Carlos Barbosa. Durante o
passeio, a festa é animada pelo coral típico
italiano, teatro e pelo show gaúcho.
Os turistas são recepcionados, na estação
de Bento Gonçalves, com um saboroso vinho.
Em Garibaldi a recepção acontece ao som de
música gaúcha e italiana, com degustação de
suco de uva e espumante moscatel.
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Em Carlos Barbosa, um show de música
italiana marca o momento em que todos se
encontram e confraternizam embalados pela
música. Alguns passageiros dizem adeus,
enquanto outros embarcam no passeio de
retorno.

Bento
Gonçalves
RS

DIAS E HORÁRIOS
MANHÃ

9:00h

Bento Gonçalves/
Garibaldi/Carlos Barbosa
Obs.: Ida: Trem /
Retorno: Ônibus

10:00h

10:45h

Estação Férrea de Bento
Gonçalves para transfer
em ônibus até Carlos
Barbosa
Barbosa/Garibaldi/
Bento Gonçalves
Obs.: Ida: Ônibus /
Retorno: Trem
Apresentação

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

23 km percorridos em
aproximadamente 2 horas

TARIFAS

MÚSICA

Tarifário válido de Fevereiro/2015 a
Janeiro/2016, para particulares:

A festa é conduzida por músicas típicas
italianas e gaúchas.

• Baixa temporada
R$ 86,00 por pessoa
• Alta temporada (Julho, Novembro,
Dezembro e Janeiro)
R$ 89,00 por pessoa
ORIGEM E DESTINO

São realizados dois percursos:
• Bento Gonçalves / Garibaldi / Carlos
Barbosa
• Carlos Barbosa / Garibaldi / Bento
Gonçalves
ATRATIVOS

Apresentações artísticas como teatro e
músicas típicas italianas e gaúchas.

GASTRONOMIA

Na estação férrea de Bento Gonçalves
- Capital Brasileira da Uva e do
Vinho - há degustação de vinho tinto
seco e suave. Em Garibaldi - Terra
do Espumante - há degustação de
espumante moscatel e suco.
BELEZA NATURAL
O passeio de trem passa por áreas
urbanas das três cidades, onde é
possível contemplar a arquitetura
contemporânea, bem como por trechos
com vegetação típica da região.

HISTÓRIA
O Trem do Vinho, também conhecido como Trem da Uva
ou simplesmente Maria Fumaça, é uma linha ferroviária
turística localizada no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do
Sul.
O ramal de Bento Gonçalves serviu para o tráfego de trens
regulares até meados da década de 1970. Por volta de
1978, um trem turístico foi inaugurado pela RFFSA. Seu
persurso iniciava em Carlos Barbosa, passava por Garibaldi,
Bento Gonçalves e terminava em Jaboticaba.
Em 1993 foi retomada a operação da linha no trecho
Bento Gonçalves - Garibaldi - Carlos Barbosa pela empresa
Giordani Turismo, com o objetivo de operar o passeio
turístico de trem a vapor, o conhecido como “Maria
Fumaça”.
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Centro de Atenção ao Turista
Shopping Lajeado, BR-386, km 346
Lajeado/RS
CEP: 95900-000
Telefone: (51) 3748-1363
E-mail: cat@amturvales.com.br

Amturvales
Rua Padre Anchieta, 1511/206
Centro, Encantado/RS
CEP: 95960-000
Telefone: (51) 3751-3777
E-mail: secretaria@amturvales.com.br

Esse é um trem turístico e cultural
que ainda está em implantação. Não
há ainda uma previsão de quando
iniciará a sua operação.
A operação do Trem se situa numa
distância entre 110 e 200Km de
Porto Alegre, onde está o Aeroporto
com maior freqüência de vôos. O
aeroporto de Caxias do Sul, apesar
de mais próximo, tem pouca oferta
de vôos. A região se encontra à
170Km de Gramado e 90Km de
Bento Gonçalves, destinos turísticos
de reconhecimento nacional.
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Lajeado
RS

HISTÓRIA
Existe, desde 1995, Associação dos Municípios
de Turismo da Região dos Vales (AMTURVALES),
que reúne poder público e iniciativa privada para
promoção e qualificação da oferta turística da
região. Existem vários roteiros já estruturados,
alguns com possibilidade de integração com
o Trem. O maior potencial está relacionado
à turismo de compras, gastronômico, rural e
ecológico.
Entre as metas estratégicas da Associação está
a implantação do Trem Turístico da Ferrovia do
Trigo, razão pela qual a entidade tem dado suporte
essencial ao Projeto, mobilizando os interessados,
articulando parcerias e viabilizando recursos.
Os municípios do Vale do Taquari por onde o trem
turístico e cultural circulará são: Estrela, Colinas,
Roca Sales, Muçum, Vespasiano, Dois Lajeados e
Guaporé.
O Trem do Vale do Taquari é uma iniciativa da
AMTURVALES – Associação dos Municípios
de Turismo da Região dos Vales – site: www.
amturvales.com.br
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional de Santa Catarina
Estrada Geral Subida
Apiúna / SC
CEP: 89160-000
Telefone: (47) 3644-5077
E-mail: efsc@abpfsc.com.br
Website: www.abpfsc.com.br

O início do passeio turístico–histórico–cultural
Estrada de Ferro Santa Catarina, se dá no
centro da localidade de Subida, município de
Apiúna (SC), altitude de 130m, às margens da
Estrada Geral Subida. Nos 2,8km do trajeto,
os visitantes são contemplados com um túnel
de 68m, que ocorre já no Km 0.290, de um
viaduto de pedra com dois arcos em estilo
românico, com 12m de altura (Km 0,565), de
uma passagem superior também em estilo
românico (Km 0,718), para então adentrar a
um profundo corte de 170m de extensão.
A partir do Km 1,444 a ferrovia adentra um
trecho de mata atlântica preservada até
a entrada do pátio da Usina Hidrelétrica
Salto Pilão, a partir de onde os passageiros
podem contemplar a paisagem do Rio
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Itajaí–Açú e da rodovia BR470. O término
do passeio ocorre dentro do pátio da usina,
aproximadamente a 165m de altitude. Neste
ponto ocorre uma palestra acerca da história
da ferrovia e são dadas explicações relativas
ao funcionamento da locomotiva a vapor e
acerca do funcionamento de uma ferrovia.
Durante o passeio são servidas guloseimas
e bebidas aos visitantes. O retorno da
composição à rampa de embarque se dá
após a palestra. A duração do passeio é de
45 minutos.

Apiúna
SC

DIAS E HORÁRIOS

Sempre no 2º e 3º domingo do mês,
com saídas de hora em hora das
10:00h até as 16:00h.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO

2,8 Km | 45 minutos

passagem por mata atlântica
preservada, ampla visão do Rio
Itajaí –Açú e Usina Salto Pilão. Guia
informando a história local e da história
da extinta EFSC, com explicação do
funcionamento da locomotiva a vapor.
Venda de guloseimas e bebidas a
bordo e artesanato variado no local do
embarque.

TARIFAS

Valor único de R$ 25,00.
Crianças de até 5 anos não pagam
desde que levadas no colo.

MÚSICA

ORIGEM E DESTINO

Música ao vivo no restaurante Vila
Franzói, situado nas imediações do
embarque, durante a hora do almoço,
por artistas locais.

Plataforma de embarque no centro da
localidade de Subida, com acesso pela
rodovia BR470, Km 112 + 500m (a
partir de Blumenau) ou Km 113 – 500m
(a partir de Rio do Sul).

No interior da composição o atrativo
fica por conta do barulho da locomotiva
em sua subida de serra e na descida
o enfoque são as palestras histórico–
culturais.

Pátio da Usina Hidrelétrica Salto Pilão –
Subida – Apiúna (SC)

GASTRONOMIA

ATRATIVOS

Túnel, viaduto de dois arcos, passagem
superior, corte profundo de 170m,

BELEZA NATURAL

Passagem pelo viaduto de dois arcos,
onde se descortina ampla visão do
Ribeirão Subida que passa por um dos
arcos do viaduto e da estrada geral de
subida que passa pelo outro arco, onde
há também a paisagem campestre.
A partir do Km 1,200 é possível
vislumbrar o rio Itajaí e suas corredeiras
e a ponte sobre a BR-470. Com sorte
é possível ver a prática de “rafting” no
leito do rio.
A passagem pelo resquício de Mata
Atlântica é um belo atrativo para quem
tem olhos voltados a preservação da
natureza e suas sutilezas.
Nos quilômetros finais a paisagem
do rio Itajaí Açú emoldurado pelas
montanhas, ainda com mata preservada,
e do canal extravasor da hidrelétrica
formam uma paisagem de grande
beleza.

Tem nos arredores 2 restaurantes: um com
buffet de comida colonial e outro a la carte
com pratos à base de peixes. Além dos
restaurantes tem também lanchonetes.

HISTÓRIA
A Estrada de Ferro Santa Catarina originou-se da necessidade de
melhoramento das comunicações ao longo do vasto território que
compunha a Colônia Blumenau, fundada em 1850 pelo alemão
Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. As trâmites iniciais para a
construção da ferrovia iniciaram-se em 1899, porém somente
em 1908 as obras puderam ser iniciadas na prática, concluída a
burocracia para o levantamento dos recursos, obtidos na Alemanha.
Os primeiros 70Km da ferrovia, ligando Blumenau até Hansa,
atualmente território do município de Ibirama, foram concluídos em
outubro de 1909, trecho este administrado então por um consórcio
Alemão denominado Santa Catharina Eisenbahn Gesellschaft. Foi a
única ferrovia Brasileira a utilizar capital e tecnologias Alemãs nos
seus quilômetros iniciais. Em 1918 em função da 1ª Guerra Mundial
a Alemanha perdeu a concessão de exploração da via férrea

que foi então administrada pelo governo federal Brasileiro, que a
arrendou ao governo estadual Catarinense em 1920. Foi o governo
estadual de Santa Catarina que construiu o segundo trecho da
ferrovia a partir de 1923, ligando a localidade de Subida até o alto
vale do Itajaí na região de Rio do Sul, sendo concluído este trecho
na estação de Barra do Trombudo em 1937, momento em que a
ferrovia atingiu sua época de ouro. Atualmente o “Trem da EFSC“
utiliza-se dos primeiros quilômetros revitalizados deste trajeto.
Vários prolongamentos ainda ocorreram. Em 1954 a ferrovia
chegava a Itajaí no litoral Catarinense, em 1958 a Trombudo
Central e em 1964 até a estação do bairro São João em
Agrolândia, momento em que faltavam apenas 70km para alcançar
a ligação com o Tronco Principal Sul em Ponte Alta do Sul. Sua
desativação ocorreu no dia 13 de março de 1971.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional de Santa Catarina
Rua da Estação, sn
Rio Negrinho / SC
São Bento do Sul / SC
CEP: 89295-000
Telefone: (47) 3644-7000
E-mail: rionegrinho@abpfsc.com.br
Website: www.abpfsc.com.br

Um nostálgico passeio de Maria Fumaça pela
serra do norte catarinense revive cenários
antigos de montanhas, túneis e cachoeiras.
Estação Ferroviária de Rio Negrinho, sede
do Museu Dinâmico da Maria Fumaça.
Acervo diversificado com oito locomotivas
a vapor, vagões antigos e peças em geral
relacionadas à história ferroviária no Brasil.
Os passeios normais da Maria Fumaça são
realizados mensalmente. Duas máquinas e
seis vagões estão preparados para levar
cerca de 270 pessoas. Normalmente
os passeios atraem uma média de 150
passageiros. De Rio Negrinho, a Maria
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Fumaça vai para Rio Natal, uma colônia
polonesa, no interior de São Bento do Sul. A
paisagem vista das janelinhas dos vagões é
a mata atlântica. Em Rio Natal, um almoço
com pratos típicos poloneses espera pelos
passageiros. Geralmente um grupo folclórico
também recebe os visitantes.

Rio Negrinho
SC

DIAS E HORÁRIOS

Os passeios são realizados mensalmente.
Entrega dos bilhetes às 9:15h, embarque
às 9:30h e partida às 10:00h.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO

42Km
Embarque: 9:30h / Retorno: 16:00h
TARIFAS

Valor: R$ 95,00
Para este passeio as reservas deverão
ser feitas com antecedência e a
compra do bilhete é obrigatória antes
do passeio, podendo ser através de
depósito bancário.
• Formas de Pagamento: Dinheiro e
depósito bancário
• Cancelamentos ou alterações:
De acordo com normas internas,
cancelamentos ou transferência de

data deverão ser feitas 24h antes do
embarque. Em caso de reembolso, o
mesmo será efetuado via depósito em
conta corrente em até 30 dias úteis.
• Menores de 18 Anos: Até 5 anos
gratuidade desde que não ocupem
assento, mediante apresentação de
documento de identidade ou certidão
de nascimento na hora do embarque.
• De acordo com a Lei 8069/90
(Estatuto da Criança e do
Adolescente), artigo 83, parágrafo
primeiro, crianças até 12 anos precisam
estar acompanhadas dos pais, do
responsável ou de pessoa maior,
expressamente autorizada pelos
mesmos, para viajar.

GASTRONOMIA

No cardápio, não faltam o pirogue,
que é um pastel cozido recheado com
requeijão, e o alusque, folhas de repolho
cozido recheadas com arroz e carne,
além do nhoque de batata doce.
BELEZA NATURAL
Partindo de Rio Negrinho, a uma
altitude de 795 metros e descendo até
Rio Natal, no município de São Bento
do Sul, a 355 metros ao nível do mar,
onde robustas locomotivas à vapor de
até 100 toneladas, da década de 40,
vencem a subida da serra em show a
parte, para os mais observadores.

ORIGEM E DESTINO

Estação Ferroviária de Rio Negrinho-SC
/ Estação Ferroviária de Rio Natal-SC
ATRATIVOS

Paisagens deslumbrantes da Serra do Mar.

HISTÓRIA
Um empolgante passeio a bordo de uma composição puxada
por locomotiva a vapor e históricos carros passageiro em
madeira. O encontro entre natureza e saudosismo, em um passeio
inesquecível, por belas paisagens da Mata Atlântica e pelas
incríveis obras da engenharia, tais como túneis, viadutos e pontes
que estão presentes ao longo da Serra do Mar.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional de Santa Catarina
Av. 18 de Fevereiro, 803, Centro
Piratuba / SC
CEP: 89667-000
Telefone: (49) 3553-1121
E-mail: piratuba@abpfsc.com.br
Website: www.abpfsc.com.br

O início do passeio Turístico Histórico
Cultural de Trem a Vapor, se dá na
Estação Ferroviária de Piratuba, a antiga
Estação Rio do Peixe a 430 metros de
altitude no quilômetro 837 da Histórica
Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande.
O passeio segue sentido Marcelino
Ramos as margens do Rio do Peixe na
Centenária Ferrovia, passando pelo local
onde antes se localizava a Estação de
Maratá, Uruguai e Volta Grande.
O auge do passeio é a passagem sobre
a Ponte Ferroviária sobre o Rio Uruguai
(Represa Itá), com 495,50 metros de
extensão, em seguida a Estação de
Marcelino Ramos à 400 metros de
altitude. Tudo isso animado com músicas
regionais e degustações.
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Piratuba
SC

DIAS E HORÁRIOS

Senhora da Salete (a escolha fica a
critério do passageiro).

GASTRONOMIA

Todos os sábados (embarque às
13:00h). Outros dias da semana à
confirmar.

ORIGEM E DESTINO

No retorno, os passageiros recebem
um kit lanche como cortesia (doces e
salgados).

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

Estação Férrea Piratuba – SC /
Marcelino Ramos – SC

BELEZA NATURAL

25Km
TARIFAS

R$ 70,00 por pessoa (ida e volta)
• Os valores podem sofrer alteração
sem aviso prévio. Favor consultar
a operadora. Na cidade gaúcha de
Marcelino Ramos, o passageiro pode
optar por um passeio extra oferecido
por uma agência para a visitação de
1 hora no balneário de águas termais
da cidade ou no Santuário de Nossa

ATRATIVOS

Guias informando a história local e da
ferrovia do contestado, serviço de bordo
operado pelas ferromoças, músicos,
o passeio em si operado por uma
locomotiva a vapor do ano de 1920,
natureza e ponte férrea.

O passeio é uma verdadeira incursão na
natureza, pois além de acompanhar o
leito do Rio do Peixe, podem perceber a
mescla de matas nativas e propriedades
locais pelo interior dos municípios de
Piratuba e Alto Bela Vista.

MÚSICA
Músicas regionais, gaúchas raiz e
sertanejo clássico.
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Praça Paul Harris s/n
São José do Rio Preto / SP
Engenheiro Schmitt / SP
Telefone: (17) 3203-1152
E-mail: semdec@riopreto.sp.gov.br

O “Trem Caipira” é um veículo leve
sobre trilhos – VLT, composto por um
veículo motriz com capacidade para
28 passageiros sentados e o reboque
com capacidade máxima para 30
passageiros sentados, totalizando 58
lugares. A composição foi adquirida
em 2008 com recursos provenientes
do Ministério do Turismo.
Com o objetivo de fomentar o turismo
na cidade de São José do Rio Preto e
no Distrito de Engenheiro Schmitt, o
“Trem Capira” percorrerá um trecho de
aproximadamente 10,5 km em meio a
paisagem rural, levando os passageiros
em uma viagem bucólica ao encontro
das fábricas de doces caseiros de
Schmitt, famosos em todo o Brasil.
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Além das tradições interioranas e
dos deliciosos doces encontrados no
Distrito de Schmitt, um dos destaques
locais é a Paróquia de Santa Apolônia,
única da América Latina com a
Padroeira Universal dos Cirurgiões
Dentistas, Odontologia e protetora dos
males da face.

São José do
Rio Preto
SP

DIAS E HORÁRIOS

Viagens programadas para o 1º Domingo
de cada mês
•
•
•
•
•

Saída: São José do Rio Preto – 10h
Chegada: Engenheiro Schmitt – 10h40
Permanência em Schmitt – até 13h
Partida Schmitt: 13h
Retorno São José do Rio Preto: 14h

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

Aproximadamente 10,5Km entre as
Estações Ferroviárias de São José do Rio
Preto e Engenheiro Schmitt. O passeio
prevê o trajeto ida e volta.
TARIFAS

A definir. Favor entrar em contato pois o
trem não está operando.
ORIGEM E DESTINO

Estação Ferroviária de São José do
Rio Preto / Estação Ferroviária de
Engenheiro Schmitt

ATRATIVOS
• Estação Ferroviária de São José do Rio
Preto
• Estação Ferroviária de Engenheiro
Schmitt
• Parque da Represa Municipal
• SWIFT
• Distrito de Engenheiro Schmitt
• Fábricas de doces caseiros de
Engenheiro Schmitt
• Paróquia de Santa Apolônia
• Feira de Artesanato
• Variada gastronomia
MÚSICA

Desde as tradições caipiras com a boa
moda de viola até a cultura gaúcha,
passando por MPB, Rock, Hip Hop, São
José do Rio Preto é uma cidade de
repertório eclético. O cenário musical
ainda passa pela música erudita, com a
Orquestra e Banda Sinfônicas, além dos
trabalhos desenvolvidos por maestros
reconhecidos internacionalmente.

GASTRONOMIA

São José do Rio Preto possui variada
gastronomia, oferecendo aos visitantes
restaurantes nos mais diversos
segmentos, como cozinha mexicana,
japonesa, uruguaia, italiana, chinesa,
árabe, entre outras. Os bares e lanches
também são um grande atrativo pela
variedade de cardápios e atrações.
BELEZA NATURAL

São José do Rio Preto está localizada
no Noroeste Paulista, a 441 km da
capital São Paulo e a 500 m do nível
do mar. O bioma é formado pelo
Cerrado, Cerradinho, Capoeira. No
trajeto do Trem Caipira a paisagem é
predominantemente rural, percorrendo
um pequeno trecho às margens do
Parque da Represa Municipal, na área
urbana, com atrativos naturais que
encantam a todos os visitantes.

HISTÓRIA
O Projeto Turístico Cultural “Trem Caipira” foi elaborado com o objetivo
de fomentar o turismo no Distrito de Engenheiro Schmitt, famoso pelas
fábricas de doces caseiros e ainda oferecer ao visitante e turista de
São José do Rio Preto, mais um atrativo de entretenimento.
Percorrendo um trecho de aproximadamente 10,5 km entre a cidade
e o Distrito, o “Trem Caipira” levará o visitante a um encontro com a
cultura caipira, uma vez que no projeto está previsto o “Museu Caipira”
a ser instalado na Estação de Engenheiro Schmitt. Além disso, em cada
viagem, o visitante será recepcionado por artesãos e seus bonitos trabalhos, além de ter o suporte de toda uma estrutura hoteleira, restaurantes, bares e comércio, fazendo com que a visita em São José do Rio
Preto vá muito além do passeio no trem.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional São Paulo
Rua Visconde de Parnaíba - 1253, Mooca
São Paulo / SP
CEP: 03164-300
Telefone: (11) 2695-1151
E-mail: mariafumacasp@bol.com.br

Trem de caráter histórico - cultural, não
sendo considerado um Trem Turístico.
Aos finais de semana e eventuais
feriados, o mesmo circula pelo desvio
ferroviário da antiga Hospedaria dos
Imigrantes no bairro paulistano da
Mooca, com o objetivo de resgatar
parcelas da história da primeira ferrovia
do estado de São Paulo (The São Paulo
Railway Company - SPR), a ferrovia que
no passado transportava o Café e os
Imigrantes.
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São Paulo
SP

DIAS E HORÁRIOS

Sábados, domingos e em alguns feriados.
O trem opera para o público entre as 11:00h e
16:30h. Partindo a cada hora em média.
• Às Quintas e Sextas Feiras, o trem opera
exclusivamente para grupos de excursões
com o mínimo de 40 passageiros pagantes,
desde que previamente agendados.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO

3Km (ida e volta). Cada passeio dura
aproximadamente 25 minutos.
TARIFAS

Contribuição para custos operacionais e de
manutenção
• R$ 15,00 a bordo no Carro de 1º Classe década de 1950
• R$ 20,00 a bordo no Carro Reservado - ano
de 1928

Valores vigentes em Fevereiro/Março de
2015, sujeitos a alteração.
ORIGEM E DESTINO

Pelo desvio ferroviário da antiga Hospedaria
dos Imigrantes, entre as proximidades das
estações Brás e Mooca, com embarque/
desembarque na Rua Visconde de Parnaíba
1253, em frente ao Museu da Imigração.
ATRATIVOS
Durante os passeios com o trem, monitores
(Membros-Voluntários da ABPF Regional São
Paulo), contam aos visitantes parcelas da
história da primeira ferrovia do estado de São
Paulo (São Paulo Railway), que no passado
transportava os imigrantes vindos de outros
países entre o Porto de Santos, a antiga
Hospedaria dos Imigrantes e as fazendas
de café no interior do Estado, bem como da
produção cafeeira das fazendas ao porto para
as exportações.

HISTÓRIA
Trem de cunho histórico cultural, criado pela Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária - ABPF (Regional São Paulo) em Abril de 1998.
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Pátio Ferroviário de Paranapiacaba
Largo dos Padeiros, s/n
Distrito de Paranapiacaba
Santo André/SP
CEP: 09150-520
Telefone: (11) 2695-1151
E-mail: mariafumacasp@bol.com.br

Trem de caráter Histórico Cultural, não
sendo considerado um Trem Turístico.
O mesmo circula aos Domingos pelo
Pátio Ferroviário do Alto da Serra em
Paranapiacaba, sendo uma atração
do Museu Ferroviário do Funicular de
Paranapiacaba - Alto da Serra, distrito
de Santo André - SP.

Santo André

SP
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DIAS E HORÁRIOS

Este trem opera aos Domingos por uma das
vias do antigo Pátio Ferroviário do Alto da
Serra em Paranapiacaba, anexo ao Museu
Ferroviário, dentro do horário de visitação ao
Museu, entre as 10:00h e 16:00h. As saídas
são a cada hora.
DISTÂNCIA E DURAÇÃO
Em média e cada passeio dura
aproximadamente 20 minutos, por 800
metros de via entre ida e volta.
TARIFAS

Contribuição para custos operacionais e
de manutenção
• R$ 10,00 Passeio de Trem
• R$ 5,00 Visitação ao Museu Ferroviário

Valores vigentes em Fevereiro/Março de
2015, sujeitos a alteração.
ORIGEM E DESTINO

Pátio Ferroviário do Funicular - Museu
Ferroviário de Paranapiacaba - Alto da Serra,
distrito de Santo André - SP
ATRATIVOS

Trem de caráter Histórico Cultural, não sendo
considerado um Trem Turístico. O mesmo
circula aos Domingos pelo Pátio Ferroviário
do Alto da Serra em Paranapiacaba, sendo
uma atração do Museu Ferroviário do
Funicular de Paranapiacaba. “Durante o
trajeto monitores (Membros Voluntários
da ABPF - São Paulo), contam parcelas da
história da Ferrovia.”
BELEZA NATURAL

Belezas naturais do Alto da Serra do Mar,
avistadas pelos visitantes tanto do Trem,
quanto do pátio e museu ferroviário.

HISTÓRIA
Trem criado em meados de 2006 pela ABPF - São Paulo, de caráter
Histórico Cultural, não sendo considerado um Trem Turístico. Formado
atualmente por uma Locomotiva à Vapor de fabricação inglesa, fabricada
em 1867, que traciona um antigo Carro de Passageiros (vagão), este Trem
é uma atração do Museu Ferroviário do Funicular de Paranapiacaba. Que
juntamente com o Museu, resgata parcelas da história da primeira ferrovia
do estado de São Paulo (The São Paulo Railway Company - SPR.)
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Estação Ferroviária Estrada de Ferro
Av. Miguel Deliberador 217 B, Centro
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP
CEP: 19700-000
Telefone: (18) 3361-6165
E-mail: reservamariafumaca@yahoo.com.br
CENTRAL DE RESERVAS
Departamento de Turismo
Telefone: (18) 3361-6165 / 9723-6706

O passeio com o Trem Turístico e Cultural
Moita Bonita é uma viagem nostálgica.
Uma volta ao passado, precisamente
ao início do século XX, relembrando os
tempos dos pioneiros que através da
Estrada de Ferro Sorocabana fez surgir
diversas cidades de nossa região inclusive
Paraguaçu Paulista.
Durante a viagem os passageiros são
acompanhados por dois monitores que
passam informações sobre a locomotiva
a vapor, da Estrada de Ferro sorocabana
e do Distrito de Sapezal ao som de
músicas de raiz sertanejas. Chegando na
Estação Ferroviária do Distrito de Sapezal
todos poderão apreciar a manobra
da locomotiva que entra no viradouro
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existente próximo a estação para se
posicionar no lado oposto da composição
para seu retorno. Na estação temos venda
de salgadinhos, refrigerantes, cerveja,
água, trufas de chocolate e artigos de
artesanato. Na praça da Estação temos
o Memorial “Irmãs Galvão” que conta
a história do início da carreira artistica
da dupla. O tempo de permanência em
Sapezal é de quarenta minutos, após isso,
os passageiros embarcam novamente
para o retorno á Paraguaçu Paulista.
No retorno, dentro da composição,
uma monitora faz homenagem aos
aniversariantes do mês, canta músicas
e faz apresentação das cidades
participantes do passeio.

Paraguaçu
Paulista
SP

HISTÓRIA
Por volta de 1915, com a chegada da Estrada de Ferro
Sorocabana, que foi aberta ao tráfego em 1916,” com vagões
puxados pela locomotiva “Maria Fumaça”, começa a nascer
um novo povoado, com as primeiras habitações, rústicas,
de “pau-a-pique”, barreadas, cobertas de folhas de zinco
ou “taboinhas” e piso de chão batido. Com elas surgiam os
primeiros estabelecimentos comerciais. “Moita Bonita”, nome
que se atribui como o primeiro dado à cidade, não corresponde,
propriamente, ao núcleo urbano que viria ser mais tarde,
Paraguaçu Paulista. Era apenas um ponto de referência ao longo
do Ribeirão Alegre, tendo como característica um pequeno
bosque, uma moita em meio ao campo existente, uns 400
metros abaixo da atual estação ferroviária.

DIAS E HORÁRIOS

ORIGEM E DESTINO

ATRATIVOS

As viagens ocorrem aos sábados e
domingos, partindo sempre às 9:00h da
antiga Estação Ferroviária da Estrada
de Ferro Sorocabana com destino ao
Distrito de Sapezal.

Antiga Estação Ferroviária da Estrada
de Ferro Sorocabana com destino ao
Distrito de Sapezal.

Além dos excepcional passeio histórico
e cultural, são relacionadas abaixo
algumas atrações da região:

GASTRONOMIA

DISTÂNCIA E DURAÇÃO

Culinária típica em Sapezal, com muitos
restaurantes nas proximidades.

O percurso é de 24km entre ida e volta
com três horas de duração.

MÚSICA

TARIFAS

Ênfase em músicas de raiz pela dupla
“As Galvão” filhas de Sapezal.

Criança de 5 a 12 anos: R$ 15,00
Acima de 13 anos: R$ 20,00
Senior (acima de 60 anos): R$ 15,00

BELEZA NATURAL
Cachoeiras em Sapezal, chácaras,
viadutos e matas.

• Parque Aquático Benedicto Benício
(Grande Lago)
• Centro de Educação Ambiental
• Praça 9 de Julho – Praça Da Matriz
• Igreja Nossa Senhora da Paz - Matriz
• Fonte Luminosa Pref. Jaime Monteiro
• Jardim das Cerejeiras – Jardim Japonês
• Museu Histórico Jornalista José Jorge
Junior
• Distrito de Conceição de Monte Alegre
• Memorial “Irmãs Galvão”

Criança de colo não paga (até 4 anos)
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Rua Dr. Falcão, 4 - Centro Guararema - SP
Guararema/SP
Distrito de Luis Carlos/SP

A MAIOR LOCOMOTIVA A VAPOR EM
OPERAÇÃO NO BRASIL
Este é o mais novo trem turístico cultural
brasileiro, em fase final de implantação em
uma parceria da ABPF (Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária), Prefeitura
Municipal de Guararema e MRS Logística.
O trem vai ser tracionado pela locomotiva
a vapor (maria fumaça) 353, popularmente
conhecida por “Velha Senhora”. Esta é uma
locomotiva Baldwin, modelo Pacific e é a
maior locomotiva a vapor em operação no
Brasil. O passeio de Guararema tem como
trajeto a Estação Central de Guararema até a
Vila Luis Carlos, perfazendo o total de 6.8km.
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A Estação de Guararema, construída em
1891, totalmente restaurada, conta com
infraestrutura e acessibilidade necessárias
para a operação. Os viajantes poderão
usufruir de um trajeto de bela paisagem e
muito verde.
O destino final do passeio, a Estação de
Luis Carlos, datada de 1914, foi restaurada
em 2011, pela Fibria, através de lei de
incentivo e compõe com a revitalizada Vila
de Luis Carlos, um cenário especial para
uma verdadeira volta ao passado. O local
conta com comércio típico para atender aos
visitantes.

Guararema
SP

DIAS E HORÁRIOS

Sábados e Domingos
DISTÂNCIA E DURAÇÃO

6,8Km (13,6Km distância total de ida
e volta)
Duração prevista de 3 horas
TARIFAS
A definir.

Favor entrar em contato pois o trem
não está operando.
ORIGEM E DESTINO

Estação Central: Guararema - SP
Estação Luis Carlos: Distrito de Luis
Carlos
ATRATIVOS

O trem é puxado por uma autêntica
locomotiva a vapor, que hoje é
a maior do Brasil em operação,
além da locomotiva a composição
é formada por antigos carros de
madeira, originais da era do vapor.
Em ambas estações foram
cuidadosamente restauradas e no
distrito de Luís Carlos o visitante
conhece uma vila totalmente
restaurada, além de ter a disposição
bares e restaurantes.

HISTÓRIA
Esta é uma locomotiva de origem
americana, fabricada pela Baldwin
Locomotive Works, tipo Pacific rodagem
4-6-2 (ou seja quatro rodas guias, seis
rodas de tração e mais duas rodas guias
na parte traseira), foi fabricada em 1927.

dando lugar ao Santa Cruz. A partir
dos anos 50, a 353 puxava trens de
passageiros secundários com carros
de madeira, pequenos trens de carga
e trens de serviço ou lastro, até sua
aposentadoria nos anos 60.

Diferente das locomotivas mais comuns,
a 353 possui 3 cilindros, que aumentam a
sua potência e velocidade.

A 353 também é popularmente
conhecida por “Velha Senhora” e após
sua aposentadoria, ficou por décadas
guardada no depósito de Cachoeira
Paulista e por volta de 1997 ou 1998, foi
transferida para a ABPF.

Entre outros trabalhos, a locomotiva 353
era utilizada no trem conhecido como
Cruzeiro do Sul, entre 1929 (ano em
que chegaram os carros de aço ACF American Car & Foundry, que faziam o
trem) até 1945, quando as locomotivas a
diesel ALCO RS1 assumiram o Cruzeiro do
Sul até 1950, quando ele foi suprimido,

Foi recentemente restaurada e hoje
ostenta o título de a maior locomotiva a
vapor em operação no Brasil.
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Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária | Regional Campinas

Av. Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1501 Vila Madalena
Campinas / SP
CEP: 13091-606
Telefone: (19) 3207-3637
E-mail: reservatrem@terra.com.br
Website: www.mariafumacacampinas.com.br

A Maria Fumaça Campinas-Jaguariúna é
operada pela ABPF – Regional Campinas.
Apresenta uma nova locomotiva
diesel elétrica a GE No. 3, ou como foi
carinhosamente apelidada a “latinha de
óleo”. Trata-se de uma legítima locomotiva
da Cia. Mogiana, fabricada em 1952, que na
época marcou a transição da tração a vapor
para a então moderna tração a diesel.
Completamente recuperada e funcional,
restaurada com as cores da ferrovia, ela
vem revezando com as locomotivas a vapor
em alguns horários. Você vai viajar pelos
antigos trilhos da Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro e ao longo da viagem
receberá instruções sobre a história da
Mogiana, Maria Fumaça, sobre as fazendas
e estações, entre outras informações.
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Campinas

SP

HISTÓRIA
A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF
foi fundada em 1977 pelo francês Patrick Henri Ferdinand
Dollinger, e reúne interessados na preservação, resgate,
restauro e divulgação da história da ferrovia brasileira.
Patrick era apaixonado por locomotivas a vapor e ferrovias
e preocupado com o abandono da história ferroviária
brasileira, resolveu criar uma entidade de preservação, nos
moldes das existentes na Europa e Estados Unidos.
Infelizmente, Patrick Dollinger não viu o seu sonho ser
realizado por completo. Falecendo no dia 17 de julho de
1986.
Hoje a ABPF é uma grande Associação (OSCIP), com
aproximadamente 4000 sócios, com regionais e núcleos
espalhados por todo pais, restaurando e operando trens
turísticos em vários estados.

ORIGEM E DESTINO
Campinas - Jaguariúna

locomotiva no virador, onde são iniciados
os trabalhos para o retorno do trem.

Jaguariúna - Campinas

Você poderá conhecer a linda estação
de Jaguariúna, conhecida como a
“Estrela da Mogiana” uma estação muito
charmosa e importante, de onde partiam
os trens para o ramal de Pedreira, nesta
estação o trem permanece entre 30 a
40 minutos. Atualmente, as ruínas e
casarões coloniais retratam o passado
histórico e fazem parte dos atrativos
turísticos de Ceará-Mirim. Terra que
tem o maior número de engenhos no
país. Cidade tropical, de forte cultura,
história e tradição, conhecida como
“Vale do Ceará-Mirim” e, também, “Terra
dos Verdes Canaviais”, composta por
paisagens bucólicas, rios, lagoas e pelas
lindas praias de Muriú, Jacumã e PortoMirim, localizadas no litoral norte da
capital do Estado. Suas belezas naturais
encantam os visitantes e atraem turistas
de todo mundo.

ATRATIVOS
Ao longo da viagem você irá conhecer, seis
estações sendo quatro já restauradas, uma
em fase de restauração e uma aguardando
um patrocínio para seu restauro. São elas:
Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho,
Desembargador Furtado, Carlos Gomes e
Jaguariúna.
Em Jaguariúna, você será convidado a
conhecer o funcionamento da Locomotiva
a Vapor, verá a lenha queimando,
entenderá o movimento das braçagens,
a importância da areia nas ferrovias
e conhecerá seu sino e apito em
funcionamento.
Após a explicação você poderá
acompanhar a operação de giro da

GASTRONOMIA
Carro restaurante! nos trens de Percurso
Completo sempre acompanham um ou
dois carros restaurantes e neles você
vai encontrar lanches, salgadinhos,
chocolates, água, refrigerantes, sucos e
aquela cervejinha geladinha !.
Durante a viagem você poderá ser
surpreendido por uma festa de
aniversário, ou outro evento, diferente.
Você também pode realizar seu
aniversário ou festa no trem, consulte o
nosso parceiro Buffet Delicias da Maria.
MÚSICA
Você será visitado pelo Grupo Nostalgia
Musical um animado grupo que vai
lhe trazer musicas como “Trem das
Onze” entre outros clássicos da musica
brasileira.
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DIAS E HORÁRIOS
Partindo de Campinas
• Sábado:
10:10h – Destino Jaguariúna /
Percurso Completo
15:00h – Destino Tanquinho / Meio
Percurso
• Domingo:
10:10h e 14:30h – Destino Jaguariúna
/ Percurso Completo
16:30h – Destino Tanquinho / Meio
Percurso
Partindo de Jaguariúna

Condições para a Meia Entrada

• Sábado:
Destino Tanquinho – Meio Percurso:
1:30h (Ida e Volta)
• Domingo:
Destino Tanquinho – Meio Percurso:
1:30h (Ida e Volta)
Destino Jaguariúna – Percurso
Completo: 3:30h (Ida e Volta)

• Crianças de 06 a 12 anos
(apresentar documento).
• Estudantes (com carteirinha vigente
da escola e com foto).
• Portadores de necessidades especiais
(apresentar documento).
• Melhor idade a partir de 60 anos
(apresentar documento).
• Professores (apresentar holerith e
identidade).

TARIFAS
Percurso Completo
R$ 80,00 – Inteira │ R$ 40,00 – Meia

Avisos Importantes

• Sábado:
15:00h – Destino Tanquinho / Meio
Percurso
• Domingo:
10:00h e 14:20h – Destino Tanquinho
/ Meio Percurso
12:30h – Destino Campinas /
Percurso Completo

Meio Percurso

Evite contratempos, para facilitar a
compra do seu ingresso, por favor
chegue a estação com 45 minutos de
antecedência.

DISTÂNCIA E DURAÇÃO
Partindo de Campinas

Crianças até 5 anos viajando no colo,
não pagam.

• Sábado e Domingo:
Destino Jaguariúna – Percurso
Completo: 3:30h (Ida e Volta)
Destino Tanquinho – Meio Percurso:
1:30h (Ida e Volta)
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Partindo de Jaguariúna

R$ 60,00 – Inteira │ R$ 30,00 – Meia
Os ingressos são vendidos somente
no dia do passeio na bilheteria da
estação;
Aceitamos cartões de Crédito e Débito.
Não aceitamos cheques;

Atenção: condições e valores válidos
somente para ingressos adquiridos
na bilheteria da estação.

É proibido o embarque de animais no
trem, salvo cão guia.
Portadores de necessidades especiais e
cadeirantes: Possuímos toda estrutura
para atendê-los.
BELEZA NATURAL
Viajar pelos antigos trilhos da
Companhia Mogiana de Estradas
de Ferro, história da Mogiana, maria
fumaça, sobre as fazendas.
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