
Secretaria de Estado de Cultura – RJ 
 

Inventário de Identificação de Bens Culturais Imóve is do Sistema Ferroviário  
  
Denominação:  Engenhei ro  Gurge l  
 
 Local ização:  Engenhei ro  Gurgel ,  Km 75,368 
da Linha do Centro. 
Floresta Nacional Mário Xavier 

Munic íp io :  Paracambi  

  
 

Época de construção/  Inauguração:   

12/04/1898 

Estado de conservação:  demolida 

 

Uso or ig ina l :  estação de passageiros e carga. 

 
 
Uso atua l :  não tem. 
 
 

Concessionário: MRS 
 
 
Componentes do Sí t io  Ferroviár io :  
p la ta forma,  v ias  fér reas e casa de 
func ionár ios .  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

Estação em 1914 
Foto In: 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_ce
ntro/enggurgel.htm 
Cedida por José E. Buzelin 
 

Casa de Funcionários  
foto de Carlos Latuff, In 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_centro/e
nggurgel.htm 
 

Fonte:IBGE 



situação e ambiência 
 

O sítio encontra-se em área de reserva florestal, sem acesso rodoviário, podendo ser alcançado de trem, a pé ou 

a cavalo. As imagens de satélite mostram uma área sem vegetação, com algumas construções nas 

proximidades. É possível notar os restos da plataforma à esquerda e a casa de funcionários ainda existente à 

direita. 

 

caracter íst icas arqu itetôn icas 
 

O prédio da estação tinha um pavimento, com características ecléticas e planta retangular. O telhado era de 

duas águas, coberto por frontões triangulares e platibandas, com acabamento em merlões. A cobertura da 

plataforma era autônoma, sustentada por mãos francesas. 

A casa de funcionários da Rede ainda existente é um edifício de um pavimento, planta retangular, coberto com 

telhas de barro “francesas” em duas águas. Os vãos têm verga em arco pleno, apresentando esquadrias de 

madeira.  

 

estado geral de conservação 
 

O prédio da estação encontra-se demolido. A casa de funcionários precisa de reparos. 

 

histór ico 
 

A Estação de Engenheiro Gurgel foi inaugurada em 16/06/1878 sob o nome de Serra. O nome Engenheiro 

Gurgel foi atribuído na década de 1940. A estação foi utilizada até 1996, atendendo à linha “Barrinha”, que fazia 

serviço de passageiros entre Japeri e Barra Mansa. Com a privatização das ferrovias foi desativada, perdendo-se 

o edifício da estação, mas mantendo-se a passagem de trens cargueiros da MRS. 

 

dados complementares 
 

Nome antigo: Serra 

Distância (Km): 75.368 

Porte: Pequeno 

Tipo: Estação intermediária ou passagem 

 

Fontes de pesquisa/ b ib l iograf ia 
 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_centro/enggurgel.htm 
 

BNRJ - ARC 17-8-25 

Planta Geral da Estrada de Ferro D. Pedro II e das outras estradas de ferro das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais do Império do Brasil. 

BNRJ - ARC 5-6-13 – 1880 

Mapa de todas as estações das estradas de ferro das províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

VASCONCELLOS, Max. Vias Brasileiras de Comunicação. Estrada de Ferro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1935. 
 
 
OBS – Não houve visita ao sítio 


