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História
A primeira locomotiva a vapor usando trilhos foi construída

pelo engenheiro inglês Richard Trevithick e fez o seu primeiro
percurso em 21 de fevereiro de 1804 . A locomotiva conseguiu
puxar cinco vagões com dez toneladas de carga e setenta
passageiros à velocidade vertiginosa de 8 km por hora usando
para o efeito trilhos fabricados em ferro fundido.Esta
locomotiva, por ser demasiado pesada para a linha-férrea e
avariar constantemente, não teve grande sucesso.



 Esta máquina usava também trilhos de ferro-
fundido, que vieram substituir definitivamente os 
trilhos em madeira usados até aí, serviam 
carruagens que eram puxadas por animais, 
principalmente por cavalos mas também, por 
vezes, à força de braços. 





 A Blucher, que se destinava ao transporte dos 
materiais da mina, conseguiu puxar uma carga de 
trinta toneladas à velocidade de 6 quilômetros por 
hora. Blucher era chamada por esse nome por causa do 
mecânico George Stephenson, mas veio alguns anos 
depois o nome de Rocket batizada pelo engenheiro 
francês Marc Seguin.



 A primeira locomotiva brasileira inaugurou a Estrada de Ferro Mauá, 
em 1854, e foi batizada de Baroneza - em homenagem à esposa do 
Barão de Mauá, construtor da ferrovia. Logo outras surgiriam em 
diversas regiões do Brasil.

 As primeiras locomotivas apareceram no século XIX sendo o mais 
popular tipo de locomotiva até ao fim da Segunda Guerra Mundial. 
No Brasil as locomotivas a vapor receberam o apelido de "Maria-
Fumaça" em virtude da densa nuvem de vapor e fuligem expelida por 
sua chaminé, sendo que no final do século XIX e início do século XX, 
os matutos e caipiras, davam-lhe o nome de "Balduína", uma 
corruptela de Baldwin, a marca das locomotivas de origem norte-
americana, usadas à altura.



As Ferrovias de Farroupilha
 A estação de Nova Vicenza foi inaugurada em 1910 pela Cie. Auxiliaire. 

Mais tarde, por volta de 1934, o seu nome foi alterado para Farroupilha, 
quando foi fundado o município, desmembrado de Caxias. O 
município tomou o nome por causa do centenário da Revolução 
Farroupilha.



Primeira Locomotiva
 Este trem é a peça mais importante da história ferroviária brasileira. É a 

locomotiva BARONEZA com dois vagões de passageiros da 1° Classe.
A Baroneza foi oficialmente foi a primeira locomotiva a trafegar no 
Brasil e inaugurou a Estrada de Ferro Barão de Mauá em 1854.
O curioso nome de Baroneza foi uma homenagem especial à esposa do 
Barão de Mauá.

 A Baroneza se encontra totalmente preservada no Museu do Trem. No 
mesmo museu se encontra as outras duas peças históricas do Brasil, são 
as que serviram ao Rei da Bélgica e a que serviu Getúlio Vargas, que 
usou diversas vezes o trem em suas viagens pelo Brasil.



 A "Baroneza", foi a primeira locomotiva a vapor no 
Brasil e a única transformada em monumento 
cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, circulou pela primeira vez em 
30 de abril de 1854, com a presença da Comitiva 
Imperial quando foi inaugurada a E.F. Petrópolis 
num trecho de 14,5 km entre Mauá e Fragoso, 
fundada por Irineu Evangelista de Souza, 
Visconde e Barão de Mauá. 



 Foi no ato de inauguração da nossa primeira 
ferrovia que o Imperador Dom Pedro II batizou de 
"Baroneza" a locomotiva, em homenagem à 
esposa do Barão de Mauá, Dona Maria Joaquina, e 
foi nesta oportunidade tambem, que o Imperador 
conferiu a Irineu Evangelista de Sousa o título de 
Barão de Mauá. Está hoje no Museu Ferroviário do 
Engenho de Dentro, da RFFSA, localizado no Rio 
de Janeiro


