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A locomotiva 505 foi acesa para testes da 
parte mecânica, bem como os cilindros! A 
locomotiva percorreu o trecho de Carlos Gomes a 
Desembargador Furtado com dois carros de 
passageiros.  Foi feita nova haste do cilindro lado 
esquerdo, bem como os anéis de segmento. Agora 
são pequenos reparos que serão sanados para, em 
breve, entrar na pintura e acabamento de adornos!

Assim que for concluída a 505, nossa 
pequena equipe vai se dividir nos trabalhos de 
conclusão da locomotiva 50 e troca do condutor de 
vapor da locomotiva 604.  Esperamos no segundo 
semestre ter as duas operacionais novamente.

Passou também por manutenção a 
locomotiva diesel ALCO, sendo substituído o 
ultimo conjunto de força (biela, pistão e camisa, 
cabeçote e anéis novos) que restava. Foi 
substituída e reparada  parte da tubagem  (saída de 
gás).  Com isso conseguimos reformar 
parcialmente o motor, tendo os seis conjuntos já 
substituídos. A locomotiva parou somente um 
final de semana e já esta operacional em Anhumas. 
Agradecemos o empenho da empresa WCR de 
Campinas, bem como nossa equipe das oficinas de 
Carlos Gomes.

Na parte elétrica da GL-8 restam poucos 
serviços e devem ser concluídos até o final de 
abril.  Como decidimos mantê-la original, com 
duplo comando, a parte elétrica é bem complexa!! 
Mas em breve ela será testada e, em seguida, serão 
colocados os truques e testes de linha, para depois 
a pintura final.

Na via permanente continuamos com os 
serviços de substituição dos dormentes de madeira 
por concreto, bem como recomposição do lastro e 
nivelamento nos trechos que saem reparados. Os 
serviços continuam no km 15 e também no km 25 
já próximo a CG.  

O transporte de dormentes de concreto 
também continua com dois caminhões, sendo o 
total de 4 viagens dia, por dois dias na semana, 
perfazendo 440 unidades por semana. Já 
passamos dos 3 mil dormentes transportados.

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, filmagens e operação dos trens, 
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 maquinas e equipamentos. 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 
Tomassoni também na locomotiva diesel, 
Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves 
da Silva, Gerson Nogueira Ramos que esta 
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 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 Macfaden, 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 peças 
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. 

Locomotiva nº 505 em fase final de reforma;
 locomotivas nºs 50 e 604 serão as próximas.

Prosseguem os trabalhos na parte elétrica da GL-8.

REGIONAL CAMPINAS
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Agradecemos ao 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, e a todos que de certa forma 
colaboram com a regional!

Estoques de dormentes de concreto que serão transportados 
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Obras de manutenção da via permanente no km 15

A Locomotiva Alco em Anhumas (foto de Rodrigo Reis)
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Reparo da linha 3 no barracão de Carlos Gomes A locomotiva nº 338 em Anhumas

Distribuição de dormentes de concreto na linha
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REGIONAL SUL DE MINAS

Chegada de novos vagões para preservação; 
manutenção das vias no pátio de Cruzeiro; reforma das 
locomotivas 327 e “Lavoura” e do carro bagageiro em 

São Lourenço  

Remoção e transporte dos vagões de 
Lavras

Após um bom tempo resolvendo os 
trâmites burocráticos e planejando a operação de  
remoção e transporte, no mês de março finalmente 
foram removidos e transportados os dois vagões 
que há anos estavam abandonados nas oficinas e 
no pátio da estação de Lavras. Trata-se de um 
vagão tanque, originalmente utilizado para 
transporte de óleo combustível para as 
locomotivas a vapor e uma gôndola de bordas 
tombantes, ambos exemplares antigos e dignos de 
preservação. Para além, a gôndola será muito útil 
para transportes de materiais para serviços na via 
permanente. Nossos agradecimentos ao CFVV e 
ao Cesar Mori, que nos deu apoio na operação.
Oficinas de Cruzeiro

Continuam os trabalhos de reforma da 
locomotiva 327, ex. Leopoldina. No momento, 
estamos concentrados na montagem e ajuste dos 
paralelos e cruzetas.

Estamos realizamos também a 
manutenção das vias do pátio de Cruzeiro, com 
substituição de dormentes e limpeza dos trilhos, 
tanto para manobras, testes e armazenamento de 
material rodante.

Prosseguem também os trabalhos na 
locomotiva “Lavoura”, da Cia. Docas de Santos. 
Foi feita uma desmontagem parcial e a remoção da 
antiga pintura bem como de toda a ferrugem foi 
concluída. 

Prossegue o trabalho de re-bitolagem de 
dormentes de concreto; os mesmos estão sendo 
aplicados no próprio pátio de Cruzeiro e na via em 
Passa Quatro e São Lourenço.
Trem de Guararema

O Trem de Guararema permanece em 
funcionamento normal, circulando em todos os 
finais de semana. 

No dia 31/03/17 tivemos o passeio 
especial no Trem de Guararema, passeio cortesia 
que foi integralmente custeado pela ABPF - 
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. 
No passeio tivemos o prazer de recebermos 
mulheres  participantes   de   programas   sociais 

 do município de Guararema, além da visita das 
primeiras damas dos municípios do Alto Tietê. 
Este foi um evento comemorativo ao Mês das 
Mulheres e foi um grande sucesso!
Trem das Águas

O Trem das Águas permanece em 
funcionamento normal. Nas oficinas, 
prosseguem os trabalhos de reforma do antigo 
carro bagageiro de madeira, que está chegando 
na fase final. Os trabalhos agora concentram-se 
na confecção e instalação das novas janelas e 
portas. Paralelamente, o carro 2 está sendo 
reformado também pois o mesmo está em uso 
desde o ano 2000 e apresentou sinais de 
desgaste no madeiramento.

Na via, os trabalhos de manutenção 
preventiva prosseguem normalmente; houve 
uma intensificação dos trabalhos com 
substituição de dormentes, correção da 
geometria da via descontaminação do lastro 
a n t i g o  e  a p l i c a ç ã o  d e  n o v o  p a r a  
complementação no trecho. Foi realizada uma 
grande intervenção no km89, próximo à estação 
de Soledade de Minas, com substituição de 
t o d o s  o s  d o r m e n t e s ,  r e m o ç ã o  e  
descontaminação de todo o lastro com correção 
da geometria da via e posterior reaplicação de 
lastro descontaminado e complementação com 
novo.
Trem da Serra da Mantiqueira

O Trem da Serra da Mantiqueira 
permanece em funcionamento normal. A nova 
porta lateral de acesso ao galpão do depósito de 
material rodante fabricada na marcenaria de 
São Lourenço foi instalada e prosseguem os 
trabalhos de confecção do novo revestimento 
em argamassa interno e externo do prédio, 
serviço esse que está em fase final.

Continuam os trabalhos de manutenção 
de via em Passa Quatro, onde está sendo feita a 
renovação do lastro, com descontaminação do 
existente e aplicação de novo para 
complementação, troca de dormentes e 
correções na geometria da via. 
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O vagão tanque foi o primeiro; foi retirado do interior da oficinas e levado até a área externa onde foi 
realizada a operação de içamento 

Início do içamento; os truques foram removidos e colocados com auxílio de caminhão munk diretamente 
sobre a carreta para depois o vagão ser baixado sobre os mesmos 
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Início do içamento; os truques foram removidos e colocados com auxílio de caminhão munk diretamente 
sobre a carreta para depois o vagão ser baixado sobre os mesmos 

Início do içamento; os truques foram removidos e colocados com auxílio de caminhão munk diretamente 
sobre a carreta para depois o vagão ser baixado sobre os mesmos 
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Início do içamento; os truques foram removidos e colocados com auxílio de caminhão munk diretamente 
sobre a carreta para depois o vagão ser baixado sobre os mesmos 

O vagão tanque já carregado e pronto para seguir viagem até Passa Quatro 
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 Início do içamento da gôndola de bordas tombantes 

 Início do içamento da gôndola de bordas tombantes 
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O procedimento foi o mesmo para o carregamento do vagão tanque 

A gôndola já carregada e pronta para seguir viagem para Passa Quatro 
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A gôndola deixando o pátio da estação de Lavras 

O vagão tanque deixando o pátio das oficinas de Lavras 
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 Passando pela Praça da Estação, onde está exposta a locomotiva RMV 233 

O comboio com os vagões chegando no pátio da estação de Passa Quatro 
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A gôndola foi a primeira a ser descarregada, com auxílio da locomotiva RMV 332 
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Em seguida, foi a vez do vagão tanque 
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Formou-se então, após mais de duas décadas, o primeiro trem cargueiro no pátio da estação de Passa 
Quatro 

Após as manobras, os vagões já estacionados no pátio da estação 
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Montagem e ajuste dos paralelos na locomotiva 327 

Estamos trabalhando nos ajustes dos paralelos e cruzetas 
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Manutenção nas vias do pátio da estação de Cruzeiro; dormentes sendo substituídos e descontaminação 

do lastro e complementação com novo 
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Manutenção nas vias do pátio da estação de Cruzeiro; dormentes sendo substituídos e descontaminação 

do lastro e complementação com novo 

A “Velha Senhora” enfeitada para o passeio especial comemorativo ao Mês das Mulheres 
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Novo revestimento externo praticamente concluído, restando somente a instalação de frisos de 

acabamento 

Detalhe de uma das novas portas laterais confeccionadas na marcenaria de São Lourenço 
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Revestimento externo do teto já concluído e pintado 

Manutenção da via permanente no km89+200, já no perímetro urbano de Soledade de Minas: remoção e 

descontaminação do lastro antigo, substituição de todos os dormentes por de concreto, correção da 
geometria da via 
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Manutenção da via permanente no km89+200, já no perímetro urbano de Soledade de Minas: remoção e 

descontaminação do lastro antigo, substituição de todos os dormentes por de concreto, correção da 
geometria da via 
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Manutenção da via permanente no km89+200, já no perímetro urbano de Soledade de Minas: remoção e 

descontaminação do lastro antigo, substituição de todos os dormentes por de concreto, correção da 
geometria da via 
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Manutenção da via permanente no km89+400, próximo a estação de Soledade de Minas: remoção e 

descontaminação do lastro antigo, substituição de todos os dormentes por de concreto, correção da 
geometria da via e reaplicação do lastro descontaminado aliada a complementação com novo. Notar a 

instalação de meio fios que servirão como ampara-lastro, evitando que o mesmo seja espalhado devido à 
ação das intempéries e do fluxo de pedestres. 

Aspecto geral externo do depósito de material rodante, já com as novas janelas e porta confeccionadas 
na marcenaria de São Lourenço instaladas e novo revestimento em argamassa 
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REGIONAL SANTA CATARINA

A locomotiva Mallet nº 204, a gigante da era do vapor, entra
na fase final da reforma.

Um grande mutirão na Regional reforma carros de passageiros,
estação e plataformas para o dia 30 de abril.

Em Rio Negrinho, nas oficinas, continuam os 
trabalhos na locomotiva articulada Mallet (2-6-6-
2) nº 204. No mês anterior tivemos a conclusão do 
lado direito da fornalha.  Este mês trabalhamos na 
soldagem da chapa do lado esquerdo e na 
colocação dos estais, mas para o fim do mês 
iniciamos a colocação dos estais de bola, que já 
foram preparados. Fica para o mês de abril a 
conclusão nos reparos da torneira de fundo e só 
então serão realizados os testes hidrostáticos. 
           Já a parte mecânica foi um processo 
repetido de tirar e colocar rodas. Começamos pelo 
sexto rodeiro, em seguida o quinto, o quarto, então 
partimos para o primeiro, o segundo e o mês 
encerra na retirada da terceira e última roda motriz. 
Todas passaram pelo mesmo processo de revisão> 
primeiro retiramos a roda, realiza-se a limpeza 
tanto do rodeiro, quanto da seção do chassi, então 
são retirados todos os componentes da suspensão 
que são lixados e minuciosamente vistoriados na 
busca por trincas e outros defeitos. Essas peças da 
suspensão recebem novas buchas e novos pinos, 
que são usinados no diâmetro correspondente a 
cada bucha. As caixas de mancal são limpas, 
principalmente nos cantos da parte interna que há 
um acúmulo muito grande de graxa. Essas caixas 
recebem alguns ajustes no assento do suporte das 
molas, recebem nova tampa, que é pintada e 
identificada na cor amarela. Também foi 
modificado o sistema de lubrificação dessas caixas 
(agora a entrada de óleo será lateral) e a contra 
caixa que completa o conjunto agora está pintada e 
identificada na cor vermelha.  As molas passaram 
por limpeza e inspeção visual. Todas as peças 
foram marcadas, pelo lado direito, pelo número de 
rodeiro e conjunto de tração. Todas receberam uma 
mão de tinta. Já os seis rodeiros passaram pelo 
torno e, em cada uma delas foi usinada a bandagem 
zerando assim o ângulo da roda com o trilho.  
Enfim pintadas e remontadas. Neste momento 
estamos aguardando a revisão do tubo condutor 
móvel, que liga os dois conjuntos de tração, que 
fica sob o terceiro eixo motriz.    
      

Todo este grande esforço que vocês leitores têm 
acompanhado nos últimos boletins representa o 
encerramento da última etapa da reforma da 
Mallet, máquina que teve seus primeiros 
reparos em junho de 2002, e agora sua 
inauguração esta marcada para 30/04/2017, 
“Dia do Ferroviário”, no ano em que a ABPF 
completa 40 anos.  Agora falta muito pouco, 
mas o prazo começa a ficar apertado. Este 
último mês será dedicado ao máximo, para que 
esse evento marque a importância desta 
máquina, a operação de única Mallet em 
operação em nosso País. O evento começará as 
8:30 horas com a chegada dos convidados, as 
9:00 horas teremos a seção solene com o ato 
inaugural da nº 204. As 10:00 horas a partida do 
trem especial, composto por duas locomotivas 
(Mikado nº 760 e Mallet nº 204), cinco carros de 
passageiros e dois carros administrativos. 
Alguns convidados receberão café da manhã a 
bordo do trem.  Haverá uma prévia parada na 
Estação de Rio Vermelho e o almoço especial 
será servido na comunidade de Rio Natal. No 
retorno haverão homenagens e entrega de 
lembranças. A chegada em Rio Negrinho está 
prevista para as 17:00 horas.
    Os trabalhos de pintura dos carros 
dormitórios da Mogiana estão concluídos e 
juntamente com os Carros da Viação Férrea do 
Rio Grande do Sul agora deixarão nosso pátio 
mais apresentável para os visitantes, moradores 
e também para o evento. Ficará para o segundo 
semestre deste ano a colocação de janelas e 
vidros. Alguns carros receberão tampões de 
MDF para fechar o vão das janelas.  
    Tivemos um mutirão no fim de semana do dia 
18/03, onde contamos com a presença de Otávio 
Georg Junior, Charles Frederico, Jani Santana 
Thurow e Elton Montanha, do NuRVI, Bruno 
Klipstein, de Jaraguá do Sul, Ivan José de Lima, 
de São Bento do Sul e os associados residentes 
em Rio Negrinho: James Ilg, Marlon Ilg, 
Everaldo Pilz, Renan Caique Maas e Iuri de 
Lima  Vilela  da  Silva.     Nesse  fim de  semana 
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foram limpas várias peças da Mallet e iniciados os 
trabalhos de um novo canteiro para jardim, que irá 
separar o público do passeio aos trilhos, 
oferecendo mais segurança aos visitantes. Nossa 
querida associada Jani realizou a limpeza dos 
acessos, limpando com jato de alta pressão as 
plataformas e calçadas próximo aos banheiros. Já 
no sábado do dia 25/03 contamos mais uma vez 
com a colaboração do Otávio Georg Junior que se 
deslocou da cidade de José Boiateux e Bruno 
Klipstein, de Jaraguá do Sul, para iniciar a 
lavagem e retirar o excesso de tinta do prédio da 
Estação de Rio Negrinho, além de nos emprestar 
seu equipamento de lava jato, já que tivemos 
problema com o nosso. 
     O passeio do Trem da Serra do Mar, que correu 
dia 19/03, trvr uma promoção diferente, uma nova 
ideia, o primeiro “Pedal Maria Fumaça”.  Neste 
passeio parte dos passageiros foi pedalando, já 
seus familiares estavam no trem e, na volta, todos 
voltaram juntos a bordo. Ciclismo é uma 
modalidade que esta crescendo muito no Brasil e 
esse passeio é privilegiado, passando em meio a 
Mata Atlântica e tendo a estrada de rodagem que 
acompanha os trilhos em alguns pontos. Neste 
passeio tivemos a presença da ferromoça 
Maridiane, que veio de Piratuba para nos auxiliar, 
sendo que nossa colega Suiane se afastou com o 
nascimento da filhinha Isabela. Tivemos também 
nesta data a visita da ANTT.  Mais uma vez o Sr. 
Airton nos acompanhou inspecionando nossa 
operação, não encontrando irregularidades. Foi 
ainda neste passeio que colocamos à disposição 
dos passageiros as novas rampas em Rio Natal, 
local do embarque/desembarque para o almoço. 
Agora o passageiro tem uma melhor 
acessibilidade.
        Foi realizada em Curitiba, na Concessionária 
Rumo Logística, uma reunião, para realização de 
passeios especiais na cidade de Lages (SC) até 
Vacaria (RS). Estiveram presentes diretores da 
ABPF-SC, militares do Batalhão Ferroviário, 
coordenadores da Rumo da área de tração, via 
permanente e  do centro do comando operacional. 
Esse passeio será no trecho que é conhecido como 
Coxilha Rica, onde passa a Linha Tronco 
Principal Sul.  Ali é a sede do 1º Batalhão de 
Engenharia Ferroviária do Brasil e esses passeios 
estão previstos para o início do mês de maio, mas 
essa proposta está em estudo  junto à  diretoria  da 

concessionária. Na ocasião foi entregue 
também o pedido de autorização para cinco 
passeios, no mês de julho, na cidade de Corupá.  
Ainda entregamos à Rumo Logística os 
convites para o passeio do dia 30/04, evento 
comemorativo aos 40 anos da ABPF e 
inauguração da Locomotiva Mallet nº 204. 
       Foi doado para nossa entidade pela 
Cerâmica Oxford de São Bento Sul, um 
conjunto de louças. São 12 canecas, 12 copos, 
24 xícaras, 24 pires, 24 pratos de lanche, 12 
travessas, 8 tigelas e 3 cumbucas. Serão usadas 
no passeio inaugural da Mallet para servir o 
café da manhã para as autoridades, já os copos e 
canecas serão usados nas viagens a outras 
cidades pela equipe que vai transladar a 
composição.    
      Também recebemos este mês o Prefeito 
Municipal de Rio Negrinho, Sr. Julio Ronconi. 
Isso ocorreu no dia 29/03 em nossas instalações 
e essa visita só veio a somar com os demais 
investimentos que estão sendo realizados em 
nosso pátio ferroviário. Agora temos o 
comprometimento também da prefeitura nessas 
melhorias. O prefeito Julio repassará para nossa 
entidade os materiais necessários para a 
construção uma calçada, partindo da Rua Dom 
Pio de Freitas até a plataforma de embarque da 
estação. Também serão construídos canteiros 
de flores próximos à linha principal e ao lado da 
cobertura das máquinas, separando assim o 
público do material rodante e oferecendo mais 
segurança aos visitantes. Junto a Rua Dom Pio 
de Freitas será feito o prolongamento da 
calçada,  o que permitirá mais conforto aos 
passageiros e visitantes ao desembarcarem dos 
carros e ônibus para o acesso à plataforma de 
embarque. Em encontro com a assessoria de 
imprensa da prefeitura conversamos com p Sr. 
Fabiano Kutach e construímos uma ótima 
parceria para divulgar nossos passeios. 
Naquela mesma semana já foi elaborado um 
vídeo, um convite à inauguração da Mallet    

. Nessa mesma oportunidade encontramos 
o Diretor da Fundação Municipal Cultura, 
Adilson Figueiredo, quando se acertou uma 
parceria entre a Escola de Música Prof. Valdeci 
Maia e ABPF num projeto experimental para 
animação artística dos passeios.       

https://www.youtube.com/watch?v=f22k1fiYo
EM

https://www.youtube.com/watch?v=f22k1fiYoEM
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Visando a segurança dos novos passeios em 
Corupá, Jaraguá do Sul e Joinville, ocorreu no dia 
30/03 uma Simulação de Emergência, organizado 
pela equipe de técnicos da segurança no trabalho 
da Concessionária Rumo Logística e com a 
participação da Defesa Civil e da Corporação do 
Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul.  O evento 
envolveu mais de trinta colaboradores da 
concessionária, desde coordenadores, líderes da 
equipe de via permanente, de tração e manutenção, 
da ABPF participaram Marlon, James, Natali e 
Everaldo. Pela manhã houve uma palestra sobre 
treinamento de primeiros socorros, ministrados 
pelos Bombeiros Voluntários Manu, Araújo e o 
Comandante Heitor. Foram passadas noções de 
atendimento ao trauma, respiração cardíaca, 
etapas de socorro, sinais vitais, além de diversos 
vídeos de animação. Na parte da tarde realizamos a 
simulação no pátio da Estação de Rio Negrinho 
com a composição que opera o Trem da Serra do 
Mar, onde durante repetidas vezes resgatamos 
supostos acidentados. Só assim compreendemos a 
dificuldade de colocar pessoas sobre uma maca, 
dentro do carro passageiro e retirá-los pela janela.     
       Temos que agradecer a todos que se 
esforçaram neste mês que passou, com todas essas 
atividades: ao soldador Darci, ao torneiro Maicon, 
também ao Renan Caique Maas e Iuri de Lima 
Vilela da Silva, aos  engenheiros  James  e  Marlon 
Ilg.

  Nosso grande agradecimento muito 
especial ao Otávio Georg Junior (Juca), que 
esteve duas vezes aqui em Rio Negrinho, não 
dedicando só seu tempo à nossa causa, como 
também cedendo sua caminhonete para puxar 
dormentes para nosso novo jardim e nos 
emprestando seu equipamento de lava lato 
para aplicar produto para inibir a vegetação. 
Aos associados do NuRVI: Charles Frederico, 
Jani Santana Thurow, Bruno Klipstein, e Ivan 
José de Lima. Aos que nos auxiliam nos dias 
do passeio, as ferromoças Priscila, Bernadete, 
Jessica, Natali e Maridiane, aos músicos que 
animam os passeios Sandro e Thiago, ao Trio 
Musical Edelweiss que anima o almoço em 
Rio Natal através de patrocínio da Prefeitura 
Municipal de São Bento do Sul, ao Everaldo 
Pilz, como guia nos passeios e também a 
equipe de cozinheiras de Rio Natal, em 
especial a Adriana, que preparam o saboroso 
almoço. À Cerâmica Oxford, através de seu 
Diretor Superintendente,  Sr.  Ir ineu 
Weihermann, pela doação das louças. Ao 
Técnico de Segurança do Trabalho da Rumo, 
Leonardo, ao Claudio da Defesa Civil e à 
Corporação de Bombeiro de Jaraguá do Sul 
por nos incluir na simulação de emergência.  
 Mais informações sobre o Trem da 
Serra do Mar com Natali pelos fones (47) 
3644-7000 e (47) 9.9986-0600 ou pelo site 

 . www.abpfsc.com.br

Reforma dos carros de passageiros

Carro nº 01 Dormitório da Mogiana antes da pintura 

http://www.abpfsc.com.br
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Carro nº 01 Dormitório da Mogiana depois da pintura 

Carro nº 02 Dormitório da Mogiana antes da pintura 
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Carro nº 02 Dormitório da Mogiana depois da pintura 

Carro nº 03 Dormitório da Mogiana antes da pintura 
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Carro nº 03 Dormitório da Mogiana depois da pintura 

Carros da Mogiana no processo final de pintura 
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Carros Dormitório da Mogiana e da VFRGS agora todos pintados 

Toda composição da VFRGS agora são também atração em nosso pátio de Rio Negrinho 
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A direita, o primeiro estai de bola usinado 

Chapa interna do lado esquerdo na fornalha da Mallet, na posição para ser soldada 

Finalização da reforma da Mallet
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Conclusão dos serviços de usinagem dos estais de bola 

Finalizando serviço de solda da chapa e estais do lado esquerdo no interior da fornalha 
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Soldagem dos estais na parte interna, agora do lado esquerdo 

Usinagem dos estais de bola 
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Ajustando as caixas de mancal com os suportes das molas. 

Caixas de mancal, limpas, revisadas com novo sistema de lubrificação e com pintura indicativa 
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Limpeza de todos os mancais. 

Limpeza do chassi da Mallet com produtos químicos e jato de alta pressão 
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Limpeza do chassi da com produtos químicos e jato de alta pressão 

Limpeza do chassi da com espátula para retirar excessos 
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Limpeza do segundo rodeiro  

Marcação de todas as peças  
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Montagem do quarto rodeiro 

Montagem e regulagem da sexta roda, colocação da contra caixa, agora pintada em vermelho 
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Mutirão para limpeza dos componentes da suspensão  

Novo sistema de lubrificação nos mancais 
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Pintura de tinta fundo no segundo rodeiro 

Novos pinos, novas buchas e pintura de indicação de lubrificação em todo sistema de suspensão 
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Pintura do quarto rodeiro 

Pintura do sistema de suspensão 
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Pintura final do segundo rodeiro 

Quarto rodeiro com os serviços concluídos 
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Retirada da quinta roda motriz, para revisão 

Retirada da sexta rota motriz 
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Retirada de varias camadas de tinta com uso de fogo 

Retirada o primeiro rodeiro 
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Sexto rodeiro com os serviços concluídos 

Trabalho nas molas 
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Usinagem do primeiro rodeiro 

Usinagem do quinto roteiro, refazendo o perfil do friso 
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Convite para o passeio e solenidade inaugural da Locomotiva Mallet nº 204 

Passeios e Eventos

Novas rampas agora facilitam o embarque e o desembarque 
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Chefe de trem guia do passeio com participantes do primeiro Pedal Maria Fumaça 

Primeiro Pedal Maria Fumaça 
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O Trem da Serra do Mar este mês recebeu reforço com vinda da Maridiane que auxilia a Natali. 

Uma foto que diz muito: nosso publico chegando para o passeio, ao fundo a locomotiva Mikado 

nº 760, a passagem do cargueiro da Rumo, o Auto de Linha e composição pintada 
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Doação de louças pela Cerâmica Oxford 

Grande ajuda de nosso associado Otávio Junior na retirada da tinta da Estação de Rio 

Negrinho 
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Grande colaboração de Jani Santana que contribuiu com a limpeza na área de embarque 

Início da limpeza e retirada da tinta desgastada da estação de Rio Negrinho, que receberá nova 

pintura em abril 
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Início da montagem do novo jardim com colaboração do Bruno, Otávio e Elton 

Início das obras para montagem do novo jardim 
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Mais uma vez a grande colaboração de nosso amigo Ivan na limpeza da máquina 

Prefeito Municipal de Rio Negrinho em visita a ABPF – SC 
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Prefeito Municipal de Rio Negrinho em visita a nossa regional. 

Corporação de Bombeiro avaliando e corrigindo falhas em simulação na Estação de Rio 

Negrinho 

Treinamento de Prevenção e Socorro a Acidentes
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Inicio da Simulação de Emergência 

Palestra da Corporação de Bombeiros para ABPF e Rumo 
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Suposta vitima de acidente recebendo os primeiros atendimentos em simulação de emergência 

Vitima de suposto acidente sendo resgatado em simulação 
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Equipe da concessionária Rumo, Defesa Civil, Bombeiros e associados da ABPF posando para 

a foto após o treinamento de Simulação de Emergência em Rio Negrinho. 

REGIONAL PARANÁ

Regional planeja passeios com a locomotiva B-12

Enquanto os associados estão se dedicando 
a serviços de rebisão elétroca do material rodante, 
a Regional Paraná já está planejando mini passeios 
utiçizando como tração a Locomotiva B-12. 

Das 9 maquinas B-12 importadas 
originalmente, ainda existem 3, a nº6009 está 
preservada estática no Museu do Trem em São 
Leopoldo-RS, a nº4091 foi transferida operacional 
para Tubarão-SC e a nº 4098 encontra-se 
preservada e operacional na sede da ABPF Paraná 
em Curitiba-PR, após ser doada pela RUMO em 
Janeiro de 2017. 

As locomotivas GMD B12 foi uma 
classe de locomotiva produzida pela Electro-
Motive Diesel no Canadá, utilizando-se do 
motor a diesel EMD 567 para exportação na 
década de 1950.

Foram fornecidas originalmente para a 
EFVM com truques do tipo "bloomberg", 
porém por apresentarem freqüentes trincas 
esses truques foram substituídos durante a 
década de 1960 por truques do modelo 
"flexicoil" o mesmo das Série "G", e que se 
adaptou muito melhor as precárias condições 
ferroviárias nacionais da época.
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REGIONAL PORTO NOVO, MG

Regional desenvolve projeto de compressor de ar e de turbina 
a vapor para a locomotiva nº 51.

Neste último mês estivemos com muitas 
atividades em nossa pequena oficina.

Estamos confeccionando as últimas peças 
do compressor de ar simples de 9 polegadas da 
Locomotiva 51, tais como: o dado vertical de 
comando do carretel, pistão e anéis do carretel, 
retífica das camisas do dado vertical e do carretel 
horizontal, como apresentado nas fotos.  

O carretel horizontal tem dois pistões. 
O pistão de menor diâmetro foi retificado 

com 57mm e nele usou-se os anéis do compressor 
Schultz.      

No pistão de maior diâmetro usamos anéis 
do motor do Fusca 1300. Neste caso  apenas 
tivemos que fazer um pistão novo, de ferro 
fundido, com sucos mais estreitos para acomodar 
os anéis do Fusca.  

Como o anel  tem uma largura de  3 mm,  
foi feito um gabarito. Levamos ao torno mecânico 
e passamos o anel para 2 mm. 

Com isto, a carga nas paredes do cilindro 
do carretel diminuiu e este ficou leve e muito bem 
assentado,  com um mínimo de folga entre as 
extremidades do anel. 

Anéis do compressoor
Como já divulgado em edição anterior os 

cilindros foram retificados numa retifica em São 
Joao del Rei. Segue endereço da retífica, que tem 
ferramentas apropriadas para ret if icar  
compressores de locomotivas a vapor: Retífica 
BM. Rua Sebastião Alves do Banho,410 – S.João 
Del Rey – MG – e-mail :   
-  Tel (32) 3371 7329
Na foto apresentamos os anéis dos cilindros de 
vapor e do compressor. São de 9 polegadas, como 
descrito anteriormente, e foram fabricados por 
uma indústria de São Paulo, a Anéis São 
Cristovão. Segue, para quem tiver interesse, o link 
d a  e m p r e s a  e  t e l e f o n e :  

 Tel  (11)  2632  4444.

Peças do compressor
Fabricamos em também em nossa oficina o 

suporte      do     compressor     para   fixá-lo      na 
      

retificabm@hotmail.com

http://www.ilocal.com.br/aneis-sao-cristovao-
industria-e-com

caixa de fumaça da 51, como eram nas 
locomotivas da E.F. Leopoldina.                    A 
locomotiva 51 não chegou a usar compressor 
porque foi desativada antes da adoção de freios 
a ar comprimido.  A Leopoldina, bem como 
várias outras ferrovias, usavam freio a vácuo, 
menos eficiente.

Suporte do compressor
 Na sequência de fotos podemos 
visualizar: Peças  do compressor, anéis dos 
cilindros maiores,  nova haste do compressor, 
em aço inox 304, modelos em madeira, 
confeccionados em nossa oficina  para 
fundição e peças diversas.
Visor de nível da caldeira com a proteção.

Turbina a Vapor para geração de Energia 
Elétrica

Estamos fazendo uma mudança na 
geração de energia elétrica de nossa 
locomotiva, uma turbina a vapor com 
acoplamento e um alternador de  12 volts 45 
amps.

É importante ressaltar que esta 
modernização não nasceu aqui na Regional 
Porto Novo.  Este sistema foi pensado por 
alguém muito especial da nossa ABPF de 
Campinas, uma pessoa inteligente, batalhador 
incansável e, acima de tudo, humilde, que 
trabalhou muito para que a ABPF fosse o que é 
hoje. Seu nome é Manuel de Jesus Martins,   
carinhosamente chamado de Mané. Da 
Regional Porto Novo fazemos uma singela 
homenagem póstuma a essa pessoa que tanto 
contribuiu para a elevação da ABPF. Aqui vai 
nosso reconhecimento a esse ser humano 
bacana que tivemos o privilégio de conhecer.

Turbina modernizada para acoplar 
alternador de 12 V 45 A 

Com esta modernização vamos ter uma 
bateria. Este alternador vai manter a carga da 
bateria sempre completa. Poderemos ter 12 
Volts estáveis e, assim, ter rádio de 
comunicação, farol e outros equipamentos que 
dependem de energia para funcionar.

mailto:retificabm@hotmail.com
http://www.ilocal.com.br/aneis-sao-cristovao-industria-e-com
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NÚCLEO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ

Destacamos para este mês de março a 
atuação da equipe do mestre de linha Jefferson 
Dhein da CMF Manutenção, que, no período de 20 
de março a 31 de março,  realizou a troca de 173 
dormentes ao longo da  via férrea do Trem 
histórico  Cultural da EFSC. 

Também  foram feitos alguns reparos em 
junções de trilhos bem como o respectivo  
nivelamento em locais específicos. A limpeza e o 
desbaste ao longo da linha momentaneamente está 
sendo feito pelo autônomo Ricardo Degracia 
auxiliado pelo coordenador do NuRVI Otávio 
Georg Junior, sempre  que este tem tempo 
disponível para esta atividade. 

A coordenação agradece o empenho da 
equipe do Jefferson, bem como ao Ricardo que 
sempre nos atendem com muita presteza.
 

A manutenção da via férrea é um item que 
merece toda a atenção por parte da coordenação do 
NuRVI, objetivando toda a segurança para os  
visitantes. 

Destacamos também a participação de 
alguns associados nas  atividades  junto a nossa 
sede regional  em Rio Negrinho, auxiliando nos 
trabalhos preparatórios para a reinauguração da 
locomotiva   204 no próximo dia 30 de abril. 

Outra parte da equipe permaneceu no 
Vale do Itajaí, realizando a manutenção 
corriqueira da composição, preparando-a para o 
evento de abril.

           Agradecimentos  especiais à  equipe da 
ABPF-PR, que, em regime de treinamento, 
também muito nos auxiliam na organização dos 
passeios mensais do trem histórico cultural, 
ajudando a preparar a composição e vistoriando a 
linha.

O Coordenador Otávio Georg Junior mais 
uma vez agradece a todos que continuam se 
empenhando nos trabalhos voluntários junto ao 
Trem da EFSC, garantindo assim   a boa 
recept iv idade por  par te  do  v is i tante .

Informamos que o NuRVI possui 
atendimento semanal e  presencial na 
plataforma de embarque, que funciona dentro 
de um histórico vagão de 1946.  

O atendimento também é feito pelos 
telefones (47) 3353-6090 e (47) 8894 -5077  e-
mail efsc@abpfsc.com.br . 

Dento do vagão há uma pequena 
conveniência e também exposição de  peças 
históricas, a maioria cedidas pelo IPHAN,  as 
quais  marcaram a  história da ferrovia 
Brasileira. 

Além destas peças o visitante também 
poderá vislumbrar a   histórica e centenária 
caixa d'água da EFSC agora postada sobre o 
prédio do sanitário. Partindo da plataforma,  o 
trajeto revitalizado da  ferrovia é de uso público 
nos seus 1,7 kms iniciais, portanto,  pode  ser 
visitado a qualquer  tempo. 

Este trecho preserva  o túnel de 68 mts, a 
ponte de dois arcos em pedra granítica ao  estilo 
românico  e a  passagem superior também em 
estilo românico, além de um belíssimo trecho 
que passa em meio a uma mata Atlântica 
secundária. 

O restante do  trajeto, que passa pelas 
instalações da Hidrelétrica Salto Pilão é de uso 
restrito aos  associados do NuRVI. 

É  neste trajeto  que se localiza a 
garagem que guarda a  composição histórico 
cultural,   que só poderá ser visitada com 
acompanhamento de associados devidamente 
autorizados pela gerência da Hidrelétrica. 

O acesso à localidade de Subida, ponto 
de partida do trem, se dá pelo Km 112+500mts 
para quem procede de Blumenau e  pelo Km 
113 – 500mts para quem procede de Rio do Sul 
. 

Além dos passeios, o NuRVI realiza troca de dormentes
e limpeza da linha 
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 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.

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. A exposição do  
museu conta com diversas peças cedidas  pelo 
NuRVI em parceria com o IPHAN.

Museu Ferroviário   e  Exposição 
Fotográfica - Sala Hermann Baumann – 
Fundação Cultural de Ibirama – antigo 
Hospital Hansahoehe – contatos pelo telefone 
(47) 3357 – 4442. A exposição conta com 
diversas peças cedidas pelo NuRVI.
- 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.

- Maquete Ferroviária – carro passageiro 
PS5,  exposto no Mausoléu Dr. Blumenau, 
próximo ao prédio da Fundação Cultural de 
Blumenau.
- Estação Ferroviária  de Rio do Sul – 
Avenida Oscar Barcelos S/Nº – centro – 
Museu Histórico do Alto Vale do Itajaí.
Maiores informações com Luiz Carlos 
Henkels – NuRVI /ABPF ( 47) 3333-1762

Trem Histórico Cultural da EFSC ao amanhecer de 12 de março preparado para mais um dia de 

passeios (foto de Djanira Horn). 
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Comunicamos o falecimento no dia 13 de abril último de
LUIZ OCTÁVIO DA SILVA OLIVEIRA

Fundador e Diretor Presidente da
AFPF - Associação Fluminense de Preservação Ferroviária

A ABPF Núcleo Regional Rio Claro 
lamenta em informar a todos a decisão, tomada em 
conjunto entre todos os seus associados, de 
pa ra l i sa r  suas  a t iv idades  por  t empo  
indeterminado, devido a questões externas que 
atingiram nosso núcleo de maneira imprevista e 
que tornou a continuidade dos trabalhos 
impraticável. Reiteramos que não estamos 
encerrando as atividades do Núcleo, e que 
esperamos retornar em momento oportuno, 
inclusive explicando mais detalhadamente os 
motivos que nos levaram a essa pausa nas 
atividades, motivos que não julgamos 
convenientes explicar no momento para não 
provocar maiores dificuldades.

Sem fotos para ilustrar este curto artigo, 
e sem mais delongas no mesmo, agradecemos a 
todos os associados, colaboradores e empresas 
que nos apoiaram nesses últimos sete anos, e 
esperamos em breve estar novamente com 
vocês nesta luta para a implantação do trem 
turístico e museu ferroviário de Rio Claro.

Por: Jônatas de Camargo, Diretor 
Administrativo Regional, em nome de todos os 
diretores e associados da ABPF Rio Claro. 

O Núcleo Regional de Rio Claro informa

http://secretario@abpf.com.br
mailto:helio.gazetta@lnls.br
mailto:godoy.geraldo@gmail.com

