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De início, a idéia pode parecer meio estranha e pouco funcional. Um trem de luxo fazendo um 
percurso de 500 quilômetros entre Curitiba e Foz do Iguaçu para visitantes estrangeiros, 
principalmente europeus, com um roteiro que começa no Rio de Janeiro, e que utiliza também 
o avião e ônibus em trechos intermediários.  
 
No entanto, o Great Brazil Express, primeiro trem turístico de luxo a operar no País e um dos 
poucos trens de passageiros a contar com uma linha regular por aqui - serão quatro viagens 
mensais começou a operar em 22 de maio fazendo viagem inaugural com 36 passageiros, 
convidados para experimentar o gosto de viajar de trem pelo Sul, uma extensa e bela 
paisagem de campos cultivados, cânions e cidades de colonização européia.  
 
Para um europeu, mais acostumado com esses conteúdos turísticos, até aí nada de mais. "O 
que está atraindo para o pacote é mesmo a curiosidade. Há vários trens de luxo em operação 
no mundo, mas ninguém nunca tinha ouvido falar de um no Brasil", avalia Jasing Chu, o 
diretor de marketing do grupo belga Transnico International e responsável pela colocação do 
produto nas agências de viagem européias, a partir da Holanda.  
 
Pelas suas atrações, o pacote deve funcionar, e muito bem, também para o turista brasileiro 
que deseja conhecer o Sul e tem curiosidade de experimentar um roteiro com boa 
gastronomia, cidades e atrações, fora o destino Foz do Iguaçu, sem contar o irredutível prazer 
de uma viagem de trem realmente confortável.  
 
Também é possível adquirir a viagem por partes. O pacote já está com vendas fechadas até o 
início de novembro, o que se deve a pouca capacidade de reservas - os dois trens 
especialmente adaptados para o trecho, do modelo litorina, tiveram sua capacidade reduzida 
de 54 para 22 passageiros cada para proporcionar o luxo e o conforto necessários para uma 
viagem como essa.  
 
Adonai Arruda, dono da Serra Verde Express, conta que até aqui investiu R$ 2,5 milhões no 
Great Brazil Express, dos quais mais de R$ 600 mil foram aplicados na decoração dos vagões, 
a cargo do designer Paulo Peruzzo, com um conceito que remete a dois dos principais pontos 
turísticos brasileiros - Foz do Iguaçu e Copacabana, mas com um estilo de estofados, cortinas 
mesas e luminárias que remete ao Brasil dos séculos XVIII e XIX. O restante foi investido na 
recuperação dos motores das litorinas.  
 
A viagem do Great Brazil Express demora um pouco a engrenar e a trazer as sensações e 
especiais de uma viagem de trem. Não por culpa das litorinas, realmente um projeto magnífico 
de trem de luxo, mas pelo estado lastimável das ferrovias brasileiras - a prioridade do 
momento é carga. No pacote principal, de dez dias de duração, os passageiros desembarcam 
no Rio de Janeiro, onde ficam por dois dias e em seguida são transportados por avião até 
Curitiba. Há, também, um pacote no sentido inverso, partindo de Foz do Iguaçu com destino 
ao Rio pelo mesmo trajeto e atrações.  
 
Aperitivo  
 
No primeiro dia em Curitiba logo cedo, há uma espécie de "aperitivo" da viagem de trem por 
conta do trecho de 80 quilômetros até Morretes, cidade litorânea com arquitetura colonial. A 
volta é por ônibus com direito a conhecer o bairro gastronômico dos italianos de Santa 
Felicidade, no retorno à capital.  
 
No segundo dia, há um almoço com pratos típicos do Paraná, no Castelo do Batel, em 
semelhança aos franceses do Vale do Loire, e uma das mais belas edificações curitibanas. 
Depois, o grupo segue ainda via ônibus por quase 180 quilômetros até o Canyon de Quartelá, 
em Tibagi, um dos cinco maiores do mundo, com direito a uma breve passagem e visita a Vila 
Velha, com suas formações de arenito esculpidas pelo vento. A hospedagem é no hotel-



fazenda Itaytyba Ecoturismo, nas bordas do cânion, ao mesmo tempo confortável e rústico , 
com direito a passeios pelas suas trilhas e várias cachoeiras.  
 
A visita ao Canyon de Quartelá é inesquecível por suas belezas naturais intocadas, mas na 
seqüência a programação diminui de ritmo e vai a Castro conferir um museu do garimpo de 
diamantes e show étnico dos holandeses, que colonizaram a região nos anos de 1950, 
finalizando a viagem por ônibus em Ponta Grossa, a 120 quilômetros de Curitiba.  
 
É realmente em Ponta Grossa que começa a viagem por trem pelos próximos 500 quilômetros 
e que vai durar dois dias. O início ainda é numa estação improvisada, mas todos os locais já 
têm projetos de construção de novos pontos de embarque. Segundo Adonai Arruda, ainda não 
foi possível criar um roteiro que partisse de trem de Curitiba porque o trecho entre a capital e 
Ponta Grossa, além de ruim, tem sua capacidade de operação toda destinada à carga. Caso 
fosse feito de trem, o trajeto levaria mais de sete horas para ser percorrido (por ônibus, a 
viagem é feita em menos de duas horas).  
 
Na partida, no quinto dia do roteiro, o Great Brazil Express se arrasta lentamente, sacolejando 
e denunciando a péssima situação dos trilhos. Nas primeiras quatro horas não é possível 
sequer ultrapassar os 30 km/h, mas isso é compensado pelo ótimo serviço de bordo 
proporcionado pelos três comissários trilíngües que começam a trazer aperitivos, canapés, 
lanches, vinho ou uísque 12 anos. Logo o ambiente é tomado pelo francês, língua mais usada 
pelo contingente de belgas - maioria de passageiros na viagem inaugural.  
 
Leva-se um dia inteiro para percorrer os 250 quilômetros até Guarapuava e, ao final do trecho, 
com muita caipirinha, as duas litorinas são palco de uma profusão de cantores com forte 
sotaque que lembram os clássicos da Bossa Nova. Na chegada a Guarapuava, um indefectível 
grupo de gaúchos do CTG local faz demonstração de dança e promove um churrasco estilo 
"fogo de chão".  
 
Deslizando sobre os trilhos  
 
No sexto dia, o trem parte de Guarapuava para Cascavel por trecho ferroviário mais novo, da 
estatal paranaense Ferroeste . Logo se vê a composição atingir quase 60 km/hora, o que 
realmente provoca uma sensação de que as coisas vão bem. Não há mais solavancos e o Great 
Brazil Express desliza sobre os trilhos. Dá para imaginar o velho sonho dos paranaenses: a 
construção do corredor Paranaguá-Antofagasta (Chile) unindo os oceanos Atlântico e Pacífico.  
 
Para que a proposta se concretize faltam 150 quilômetros entre Cascavel e Foz do Iguaçu e 
mais 500 quilômetros dentro do Paraguai o que, convenhamos, não é muito. Na hora do 
almoço os visitantes são recebidos com banda e mais gaúchos em Cascavel onde, novamente, 
embarcam no ônibus: às 17 horas o grupo faz o check in no hotel Bourbon de Foz, onde a 
permanência é por mais dois dias com direito a todas as atrações da terra das Cataratas.  
 

 
Leia mais: 
 
Projeto audacioso de fanáticos por trilhos 
Norberto Staviski 
 
O projeto, audacioso, é do empresário paranaense Adonai Arruda, que já faz a operação de 
outro trecho ferroviário com ênfase no turismo entre Curitiba e Paranaguá, cidade do litoral do 
Paraná, por onde transporta mais de 250 mil passageiros por ano. E também de Thomas 
Glenndahl, um investidor sueco, e do belga Thierry Nicholas, proprietário da Transnico.  
 
Thierry Nicholas movimenta viagens de mais de 260 mil pessoas anualmente originárias da 
Europa e é aquele tipo de empresário fanático por trens - com livros e aventuras publicadas 
desde a juventude sobre as ferrovias de várias partes do planeta.  
 



Só para Cuba, por exemplo, a Transnico conduz, todos os anos, mais de 20 mil europeus. "Se 
conseguirmos trazer para o Great Brazil Express 10% disso, ou seja, 2 mil passageiros por 
ano, o pacote já será considerado um êxito completo", entende Thierry Nicholas.  
 
Adonai Arruda, por sinal, é outro empresário que se apegou às composições sobre os trilhos. 
Isso depois de ter vencido a licitação para operar no trecho do litoral paranaense, o que 
aconteceu 11 anos atrás.  
 
E Arruda não pensa em parar por aí: a partir do início de 2009, o empresário planeja começar 
a transportar os turistas pelos trilhos do Pantanal Matogrossense. Trata-se de um trecho que, 
no primeiro ano deverá ter 76 quilômetros e no final de uma ampla reforma mais de 200 
quilômetros passando pelos municípios de Miranda, Aquidauana, Campo Grande e até mesmo 
Bonito. "O trecho será recuperado até outubro e vai permitir este tipo de tráfego", conta ele, 
todo animado..  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


