
 

GT-Trem 

O GT-Trem foi criado em 2009 e é ligado ao 

COMTUR-Conselho Municipal de Turismo de 

Petrópolis, abrigando quase duas dezenas de 

Entidades comprometidas com a reativação 

da E. F. Príncipe do Grão-Pará, como por 

exemplo: Museu Imperial, Câmara e Prefei-

tura de Petrópolis, FIRJAN, CDL, UCP, Casa 

de Itália, GApP, IPHAN, MPF, AFPF e  outras. 

 O GT-Trem foi de fundamental importância 

para dar credibilidade e visibilidade ao proje-

to do Expresso Imperial resultando, em 

março de 2012, na assinatura de um Termo 

de Cooperação Técnica em que o Governo 

do Estado se compromete a realizar estudos 

de viabilidade técnica, econômica, financei-

ra, ambiental e social. Cabem às Prefeituras 

de Petrópolis e Magé apresentarem um 

Programa de Realocação das Ocupações 

que existem ao longo do leito.  

 

Exerça a sua cidadania cobrando das au-

toridades para que o projeto saia do papel. 

Assine o manifesto pela volta do trem em: 

www: manifestolivre.com.br,  

e busque o Expresso Imperial 

 

AFPF 

A Associação Fluminense de Preservação 

Ferroviária foi fundada em 30/04/1999 pelo 

preservacionista Luiz Octávio da Silva Oliveira, 

objetivando reativar os 16,5 km da primeira 

ferrovia do Brasil, a E. F. Mauá, inaugurada 

em 30/04/1854 por Irineo Evangelista de 

Souza, o Barão de Mauá. A AFPF conta com 

cinco regionais: Magé, Miguel Pereira, 

Petrópolis e, mais recentemente, Três Rios e 

Nova Friburgo. 

Contato: Luiz Octavio (21) 2259-9084 

luizoctavio.afpf@gmail.com 

 

REGIONAL PETRÓPOLIS da AFPF 

A Regional foi fundada em 23/10/2008 com o 

apoio do GApP-Grupo dos Apaixonados por 

Petrópolis: Geraldo Gomes, Isaac Kayat, Luiz 

Veiga, Osmar “Cabral“, Paulo Machado,  e 

muitos outros, que vem se empenhando há 

tempos pela volta do trem à Petrópolis.  

Reuniões: na terceira quinta-feira de cada mês, 

na sede da CPTRANS, Rua Alberto Torres-115, 

Centro, Petrópolis. 

Contato: Kayat (024) 2245-0687 ou 8827-5572 

regpafpf@hotmail.com 

 

AFPF apresenta a 

  proposta de reativação da 

 

 E. F. Príncipe do Grão-Pará  

 

 

 

Rio-Petrópolis pelo trem do 

Expresso Imperial 

em 1h30 ! 

 

Produção: Antonio Pastori -  Setembro  2012 
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Proposta de reativação da EFPGP – 

E. F. Príncipe do Grão-Pará 

  

Hoje, uma viagem de 65 km de Petrópolis ao 

Rio de Janeiro pode levar de 2 até 3 horas, 

dependendo das condições do tráfego. Tem-

pos atrás essa viagem poderia ser feita rapi-

damente em 1h30. Para que isso volte a 

acontecer, precisamos reativar a ligação 

ferroviária Petrópolis-Rio, reinstalando os 

6 km de trilhos entre o Alto da Serra e Vila 

Inhomirim, erradicados em 1964. 

Isto feito, o trem poderá conectar-se à linha 

da SuperVia chegando, por exemplo,  até a 

Estação do Maracanã no Centro do Rio, 

onde o passageiro poderá integrar-se ao 

Metrô e a outros trens da SuperVia,  para 

um deslocamento rápido e seguro a qual-

quer hora (veja ao lado).  

Uma segunda alternativa permitirá que o 

passageiro vá de trem do Alto da Serra até 

um caís em Guia de Pacobaiba (23km) e  lá 

embarque num catamarã até a Pça XV, com 

escalas em dois aeroportos (vide ao lado). 

 

Para saber mais sobre o projeto, acesse o site: 

www.trembrasil.org.br  

ou mande um e-mail para : 

afpf.rj@gmail.com. 

 

Vantagens: 

1) reduz o tempo da viagem Rio-Petrópolis; 

2) ajuda na proteção e na recuperação am-

biental da Região; 3) estimula o desenvolvi-

mento econômico de Petrópolis e Magé; 

4) os investimentos necessários para reinsta-

lar a linha e colocar trens rápidos, modernos 

e confortáveis no trecho da Serra, são da 

ordem de R$ 70 milhões, que é menos de 

0,2% do custo do trem bala (Rio-São Paulo). 

Histórico da linha 

Em 19/02/1883, a Grão-Pará chegou a Petró-

polis, 29 anos após a inauguração da primeira 

ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Mauá, de 

Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. 

A E. F. Mauá foi Inaugurada em 1854, com 

14,5 km, ligando o cais de Guia de Pacobaiba, 

Magé, à localidade de Fragoso, perto da Raiz da 

Serra de Petrópolis.  

Em 1856, os trilhos chegaram até a Raiz, em 

Vila Inhomirim, e ali pararam devido à 

limitações técnicas e dificuldades financeiras do 

Barão.  

Em 1882 a Mauá foi vendida para a Grão-Pará, 

e logo começaram as obras para utilização da 

tecnologia da cremalheira para vencer o plano 

inclinado de 800 m de altura da Serra da Estre-

la, com rampas com inclinação média de 15%. 

Em 1886 a Grão-Pará chega à Areal e em 1900 

à Três Rios, seguindo para o interior de Minas 

Gerais.  

Em 1964, os 70 km da Linha entre Vila 

Inhomirim e Três Rios foram impiedosamente 

erradicados. Hoje Petrópolis é refém da BR-

040, principal via de entrada/saída da Cidade. 

Para saber mais sobre a linha, acesse o site: 

www.estacoesferroviarias.com.br 
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