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  Conforme noticiado em nosso último boletim, a 
locomotiva a vapor número 9 foi liberada pelas 
nossas oficinas e já se encontra no tráfego nos 
trens de meio percurso de JG a TQ. Após vários 
testes e outros reajustes a mesma ficou em 
perfeito estado na parte mecânica. Agradecemos a 
equipe das oficinas de Carlos Gomes pela 
dedicação e carinho com que fizeram a 
locomotiva número 9. 

A 401 já se encontra nas oficinas para 
serem feitos os mesmos trabalhos que foram 
feitos na locomotiva 9. Será reajustada em sua 
totalidade: pinos, buchas e mancais diversos. A 
401 foi a locomotiva que mais trabalhou, fazendo 
os trens dos finais de semana, bem como as 
excursões de escolas.

As outras continuam em operação e, em 
março, serão trocados dois conjuntos de força 
completos da locomotiva Alco 905, sendo 
camisas, bielas, pistões e cabeçotes. Trocando 
estes dois conjuntos, o que sair será reformado e 
trocado outros dois. Quando ela saiu para o 
tráfego, um conjunto foi feito e outro havia sido 
feito pouco antes ainda na ativa, quando notamos 
os outros quatro cilindros um pouco fracos e 
agora vamos fazer dois e depois os dois últimos, 
ficando o motor diesel com camisas, cilindros 
com anéis novos e cabeçotes revisados. Serviços 
estes feitos por empresa contratada.

Ambos os autos de linha estão parados, 
mas em prosseguimento dos serviços no 
diferencial que estão sendo finalizadas as peças. A 
retífica do motor diesel do AL-3,  que em meados 
de março será montado novamente, graças à  
parceria com o Sr. Marcelo Brossi, da empresa 
Recab Marc, da cidade de Piracicaba – SP.

     Nas oficinas de carros, continuamos com a 
reforma do vagão caboose da antiga Mogiana, 
tendo sido concluída toda a pintura externa, bem 
como o estrado e truques. Nos finais de semana 
associados, como o Rodrigo Cunha, Marcos 
Vanini, tem trabalhado na instalação elétrica e 
readequação e ajustes dos freios. Agora resta 
pintar a parte interna e colocar vidros e janelas!

A via permanente continua com os 
serviços de substituição dos dormentes de 
madeira por concreto, bem como recomposição 
do lastro e nivelamento nos trechos que ficam 
reparados. Aos sábados a equipe trabalha 
trocando dormentes do pátio e fazendo 
manutenção das ferramentas.

Recebemos por doação da empresa 
Amsted Maxion, unidade de Hortolândia, um lote 
de 250 sapatas de freio fenólicas novas e, 
aproximadamente, mil discos de lixa modelo 
Flap, usados, mas a maioria aproveitável com 
meia vida de uso.

Todo o trâmite foi feito pelo associado e 
colaborador, Sr. Antonio Edson Laurindo dos 
Santos, funcionário da Amsted Maxion. 

A ABPF agradece o empenho do Edson, 
bem como a diretoria da empresa Amsted Maxion 
Fundição e Equipamentos Ferroviários S/A 
envolvida com a doação.
Finalizando agradecemos a fiel participação dos 
associados: Antonio Edson Laurindo dos Santos, 
que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud 
Ducombs, Vanderlei Zago nas fotografias, Sr. 
João Sigrist, que nos ajuda na manutenção das 
locomotivas diesel e na geração de luz dos carros 
de passageiros e a liderança nos serviços de 
recuperação de máquinas e equipamentos. 

REGIONAL CAMPINAS

Locomotiva nº 9 tem a reforma concluída e volta ao tráfego. 
Agora é a vez da nº 401.

Começam  também  reparos na Alco nº 905 e nos dois autos de linha, 
enquanto o vagão caboose é finalizado. 

os



Agradecemos também a empresa 
Mombras, de Piracicaba, SP, que sempre 
colaborou na doação de refratários e uma Forja 
para uso nas oficinas, Mauricio Alves (Bim Bim), 
nos serviços das oficinas de carros e na 
locomotiva diesel, Norberto e Rodrigo 
Tomassoni também na locomotiva diesel, 
Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves da 
Silva, Gerson Nogueira Ramos que está 
participando dos projetos de reativação da 
Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi, na 
fundição de peças, Sr. Albert Blum, assessor da 
diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a 
empresa Acrílicos Marcon, através de sua 
proprietária Sra. Sueli Marcon, e a empresa GT 
Locação de Munck ltda., que sempre colabora no 
carregamento e transporte de material, a empresa 
Prisma 21 de nosso associado e amigo Leslie Lee 
Macfadem, que sempre nos ajudou em doação de 
acessórios e serviços para locomotivas, Mauricio 
Polli na assessoria dos serviços de informática, 
Ao grande amigo  Sr.  Isaldo, na  tornearia  de   

para as locomotivas, e o agradecimento especial 
para o Jorge Ciawlowisk (Argentino) que cuida 
da parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos 
Gomes e Anhumas, uma vez que ele vem quando 
tem condições de deixar a família, a Daiane, 
Rodrigo Cunha, que tem nos ajudado nas oficinas 
e em serviços de elétrica dos carros de 
passageiros e outros que participam e ajudam na 
ferrovia de todas as formas. Agradecimento 
especial também para o amigo de Piracicaba Sr. 
Andre Louwart, engenheiro agrônomo que em 
muito tem colaborado conosco na capina química 
da via permanente e o Sr. Evandro Zonzine na 
recuperação do auto de linha e o colaborador 
Ronald (Borroso) e seu irmão Rodrigo Fernando 
também nos serviços de adaptação e apoio nos 
serviços externos para as locomotivas e do 
arquiteto Denis W. Esteves, ajudando a elaborar 
os projetos de restauração e finalizando o apoio 
de sempre do associado e amigo Dr. Sérvio Túlio 
Prado, que na época patrocinou a reforma da 
locomotiva 604 através da NEC do Brasil.

Veja a seguir as fotos desta matéria

O caboose da Mogiana já pintado
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Pintura de truques

Operação de recolhimento de dormentes velhos no trecho,
 que foram substituídos por dormentes de concreto



Serviços na via no km 28 Serviços no km 28 com uso de trator

Dormentres trocados no km 24,5 Colocação de revestimento no compressor da 9

ANO XIV - Nº 155
MARÇO DE 2016 



Em Passa Quatro prosseguem os 
trabalhos de reforma no depósito de material 
rodante. A locomotiva 332 passou por 
manutenção, com a substituição dos anéis de 
segmento por novos.

Em Cruzeiro foram concluídos os 
trabalhos de reinstalação do terceiro trilho para 
bitola 1,60m afim de permitir a manobra do 
material de bitola 1,60m que tem chegado  à 
Regional, como as duas locomotivas a vapor 
Sentinel. 

Foram iniciados os trabalhos de 
instalação da rampa de desembarque de material 
rodante, que vão ser utilizadas para receber novas 
locomotivas diesel adquiridas para a Regional, 
das quais será feito um relato completo na 
próxima edição do Boletim.

REGIONAL SUL DE MINAS

A locomotiva nº 327 também está sendo reformada.

Em São Lourenço prosseguem os trabalhos no carro 
correio/bagageiro

Nas oficinas, prosseguem os trabalhos na 
locomotiva 327.  Foi finalizada a reparação do 
duto condutor, o qual vai ser instalado dentro de 
alguns dias; uma vez finalizada a instalação, a 
caldeira estará praticamente completa e, em 
breve, será recolocada no longeirão. Também 
prosseguem os trabalhos de rebitolamento de 
dormentes de concreto, que vão sendo aos poucos 
enviados a São Lourenço.

Em Guararema, a operação do Trem de 
Guararema tem transcorrido normalmente, com 
bom fluxo de turistas; a convivência com os trens 
cargueiros da MRS Logística tem sido 
harmônica, com total compatibilidade entre os 
dois tipos de operação. O site tem sido melhorado 
periodicamente, com a inclusão de novas 
informações afim de elucidar o público bem como 
demonstrar todo o trabalho desenvolvido pela 
ABPF - www.tremdeguararema.com.br

REGIONAL PORTO NOVO

Aos poucos, a locomotiva nº 51 vai sendo inteiramente
renovada

Na terceira semana de fevereiro  a nossa 
equipe levou para  São João Del Rei o 
compressor de ar (ou bomba de ar como alguns 
ferroviários as denominam), onde foi realizada a 
retífica dos seus cilindros sendo, posteriormente, 
realizada a retífica dos outros componentes para 
a montagem final e a instalação na locomotiva.,   

Estamos trabalhando na confecção dos 
estropos ou bronzes das braçagens  e das 
braçadeiras dos bronzes, que extraviaram por 
ocasião da transferência de Engenho de Dentro 
(RJ) para as Oficinas de Porto Novo . O serviço 
está sendo executado em nossa oficina  e se 
encontra em fase bem adiantada .  Parte do 
serviço de usinagem dos bronzes foi executado 
na empresa  JAS Indústria Metalúrgica Ltda. de 
Cataguases, MG

No fim do ano passado, nossa equipe 
esteve  no local onde está estacionada a 
locomotiva 51 a fim de executar algumas tarefas, 
tais como: abertura dos cilindros e slide, 
separação da charneira com êmbolos e 
desmontagem dos paralelos. Posteriormente   
acendemos a caldeira da 51 e, com jato de vapor 

através do regulador, fizemos o que chamamos de 
lavagem de todo circuito de vapor até os cilindros 
para limpeza, já que a locomotiva ficou sem o 
condutor de vapor por muito tempo. 

No fim do ano passado como trabalho da 
turma de Mecânica da Escola Técnica SAPE 
(antigo SENAI),  elaboramos em nossa oficina  
um projeto de  um veiculo para vistoria e serviço 
na linha férrea que anda sobre pneus e descendo 
as rodas de aço passa a rodar na linha férrea, 
empregando um motor de motocicleta Honda CG 
125. O resultado foi um veículo leve, de fácil 
manuseio e extremamente econômico.  Fizemos 
como experiência duas viagens de 15 km. Ele será 
usado aqui na nossa região  como veículo de 
serviço.

Os condutores de vapor da locomotiva 51 
foram furtados há 5 anos e, com a ajuda de 
colaboradores da ABPF-PN cientes de nossa  
dificuldade em repor tais condutores, 
descobriram na Internet  uma solução feita com 
condutores  flexíveis de aço inox. 
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F i z e m o s  m o d e l o  e  m a n d a m o s  
confeccionar em ferro fundido, a tampa foi feita 
em latão e a válvula em aço inox a válvula de 
alívio dos cilindros como na foto. Acendemos a 
locomotiva para lavagem de slide e cilindros e 

aproveitamos a ocasião para testar as válvulas que 
funcionaram perfeitamente.

Foram fabricados aqui na nossa pequena 
oficina estojos e anéis de vedação dos condutores 
foram retificados.  

Veja a seguir as fotos desta matéria
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O compressor de ar da 51 retificado em São João d’El Rei
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Estropos confeccionados na oficina de Porto Novo

À esquerda os condutores de vapor de mangueiras flexíveis de aço inox implantados com sucesso
e  à direita peças retificadas na oficina de Porto Novo
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O serviço de usinagem dos bronzes foi executado por empresa de Cataguases

Conjunto de peças da 51 feitos em Porto Novo



NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Reforma do Carro Administrativo AM-55
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Destacamos neste mês de fevereiro a 
intensificação das obras de reforma do carro 
administrativo AM55. Só para recordar, este 
carro já havia passado por reparos 
emergenciais nas oficinas da ABPF-SC antes 
de ser transferido para o NuRVI. Por aqui, 
também emergencialmente, recebeu várias 
janelas novas e  após  limpeza interna pôde 
ser utilizado  para pernoites  dos associados. 
Ao se tornar  operacional, passou a rodar  
junto com a composição como carro cauda   
em dias de passeios.

Neste mês, a coordenação decidiu 
encostar o carro para proceder a  finalização 
da reforma das paredes  externas,  
objetivando sua pintura.   Destacamos que 
toda a  parede da  cabeceira do lado da  
cozinha teve que ser  refeita. Esta parede, 
receberá também  uma nova porta em 
substituição a atual que é provisória. Esta 
reforma só está sendo possível  graças ao 
patrocínio da Madeireira Voss, de Indaial, 
que nos cedeu madeira compatível a preço de 

custo. Na  outra cabeceira do carro, a varanda 
foi  toda desmontada, objetivando-se o 
tratamento da madeira do piso e  também  a   
restauração da   ferragem da grade,  que está 
passando por tratamento  de superfície. As  
partes  em bronze da mesma  já passaram por 
esse processo, retirando-se várias camadas de 
tinta, trabalho que está sendo realizado em 
Indaial, com cortesia do serviço de  jato de 
areia do amigo do trem,  Márcio  de  Oliveira.  
A próxima etapa será o jateamento das   partes 
em ferro, após o que a  grade  poderá ser 
reinstalada. Ressaltamos porém,  que  o 
interior deste carro  ainda carece de   
restauração, pois foi muito afetado pelo 
vandalismo no curto período, entre 1995 e 
1997, em que esteve fora de  tráfego, após o 
que foi resgatado pela ABPF-SC  que o 
manteve sob guarda.

Outro trabalho ao  qual parte da equipe 
se dedicou neste período foi a  limpeza da   
parte inferior dos carros do  nosso acervo, 
chassis e truques,  iniciando-se pelos  que 

O veículo leve para inspeção de linha projetado e construído pela Regional Porto Novo
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estão em tráfego – carros C02 e P03 – 
estendendo-se para o vagão prancha e   
também para o Am55. 

Estes veículos receberam  tratamento 
com “ solupan” e, posteriormente, lavagem 
com  lava-jato. Os demais veículos do  acervo 
também receberão este   tratamento nas 
próximas semanas. 

No terreno da plataforma de 
e m b a r q u e ,  e s t á   p r o s s e g u i n d o  o  
ajardinamento da área do entorno do vagão 
FB03 – bilheteria – bem como da área  em 
frente   a  parada da  locomotiva. A área 
destinada ao ajardinamento foi cercada  com 
restos de  dormentes inservíveis e  preenchida 
com barro próprio para jardinagem. Com a  
área preparada, no último sábado, dia 27, 
parte da equipe se dedicou ao plantio de  
várias espécies  naquele local, cujo resultado 
em breve  irá  conferir ao local um belo 
aspecto, bem ao gosto dos visitantes.

A coordenação do NuRVI deseja 
expressar seu   agradecimento a  todos que 
mais uma vez neste mês colaboraram com 
seus preciosos préstimos ao “Trem da    
EFSC “, que  no   próximo mês,  no  dia 13 de 
março, justamente no dia dos passeios 
mensais,  lembrará   a passagem dos  45 anos 
de  desativação do tráfego da EFSC.

Em Rio do Sul, na estação de 
Matador, encontra-se depositado parte do 
material rodante do NuRVI, ainda  por  
restaurar, bem como o museu estático e 
fotográfico relativo aos fatos históricos  que 
marcaram a EFSC no Alto Vale do Itajaí . A 
estação se situa no Beco Artur Hering – Nº 50, 
bairro Bela Aliança de Rio do Sul.

Em Apiúna, a localidade de Subida abriga o 
trecho revitalizado de 2,8 kms da EFSC. 
Desta  quilometragem, 1,7 kms são de 
domínio público, incluindo-se o túnel de 68 
m, a ponte dos arcos  em estilo românico e a 
passagem superior no mesmo estilo, bem 
como um belíssimo trecho em meio a mata  
Atlântica secundária. O restante do trajeto – 
1,1 km – se desenvolve por dentro do pátio da 
Usina Hidrelétrica Salto Pilão, local onde 
também se localiza o abrigo da composição 
histórico cultural, além de uma  antiga  caixa 
d'água metálica pertencente à extinta 
ferrovia. Este trajeto, bem como a 
composição,  só poderão ser visitados  com 
a c o m p a n h a m e n t o  d e  a s s o c i a d o s ,  
devidamente e antecipadamente  autorizados  
pela gerência da Usina. O acesso à localidade 
de Subida se dá pela rodovia  Br 470, Km 112 
+ 500 m para quem procede de Blumenau e  
Km 113 - 500m para quem procede de Rio do 
Sul.
OUTRAS ATRAÇÕES FERROVIÁRIAS 
DO VALE DO ITAJAÍ – SC
- Museu Municipal Ferroviário  Silvestre 
Ernesto da Silva – antiga  estação ferroviária 
de Indaial – centro – Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca – telefone 3394-0708
- Museu Ferroviário  e Exposição 
Fotográfica - Sala Hermann Baumann – 
Fundação Cultural de Ibirama – antigo 
Hospital Hansahoehe – contatos pelo 
telefone (47) 3357 – 4442.
- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí – 
BR470 - trevo de acesso  a Ibirama
- Locomotiva Macuca – jardim da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, com vista à ponte 
ferroviária metálica.
- Estação Ferroviária  de Rio do Sul – 
Avenida Oscar Barcelos S/Nº – centro
Maiores informações com Luiz Carlos 
Henkels – NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762

Veja a seguir as fotos desta matéria
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Peças em bronze recém tratadas com jato de granalha, cortesia de   Márcio de Oliveira

Foto de Luiz Carlos Henkels

Reforma da  parede lateral do AM55 e   detalhe da varanda desmontada para restauração da grade.

Foto de Luiz Carlos Henkels



REGIONAL PARANÁ

Correios emitem selo com estampa de locomotiva
da ABPF-PR

E prosseguem os serviços de reforma do Carro de Administração 
e do auto de linha Fairmont
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A Regional Paraná segue em ritmo 
acelerado para, muito em breve, lançar 
importante projeto educativo-pedagógico acerca 
da importância das ferrovias. Assim, estamos 
concluindo a reforma da varanda de nosso Carro 
Administração, fazendo o piso e paredes de um 
carro de aço carbono, fazendo uma revisão geral 
na locomotiva Francesa e diversas melhorias em 
nossa sede, como instalação de sino, relógio e 
demais benfeitorias, para recriar o clima de uma 
antiga estação ferroviária. 

Também desenvolvemos, junto aos 
Correios, um selo em homenagem à nossa brava 
Francesa, que traciona uma pequena composição 
durante os minipasseios que realizamos em 
Curitiba. 

A locomotiva chamada “francesa” foi 
fabricada pela LLD – Locomotives et 
Locotracteurs Diesel (Paris, França), no ano de 
1955, rodagem: B-B/040, modelo 35.150 BM, 
bitola métrica, pesa 20 toneladas, equipada com 
freios a ar comprimido Westinghouse e motor 
Mercedes Benz – 355/6, de 200 HP. Era usada na 
fabrica da Votorantim Cimentos em Rio Branco 
do Sul e foi doada à ABPF-PR para ser 
preservada, servir de apoio na operação 
ferroviária e realizar pequenos passeios. 

Por fim, deveremos ter, ao final deste 
mês, concluído a reforma completa de um auto 
de linha modelo Fairmont.

Selo postal emitido pelos Correios com a estampa de nossa locomotiva LLD
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O Diretor de Promoções, Evandro, o relógio da estação e a locomotiva Francesa

O sino instalado na sede Carro visto por fora com base para a
 pintura definitiva
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Voluntário Cidão e seu pai, Alcides, na solda do piso de carro de aço carbono 

Diretor Tesoureiro Paulo, Cidão, Kalil e Alcides (pai do Cidão).
Agachado; Diretor Técnico e de Operações, Rodrigo.
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