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 O ABPF Boletim de fevereiro de 

2014 traz as notícias da Nacional e das 

Regionais da ABPF, bem como três artigos 

interessantes. 

Lembramos que toda colaboração (artigos, 

fotos etc...) ao ABPF Boletim é bem vinda e 

deve ser encaminhada para o e-mail: 

paz.lourenco@gmail.com. Visite também o 

nosso site: www.abpf.com.br 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Destaques deste mês 

 Noticiário da Nacional 

 Noticiário das Regionais 

 

Artigos 

 Poesia 

 Amtrak na estação de Dania Beach 

 Uma Viagem Inesquecível: Durango and 

Silverton Railroad 

 

 

 

 

 

 

Nota de falecimento 

 

Informamos o falecimento do associado Hélio Paulo Ribeiro no dia 28/02/2014.Hélio 

era metroviário (havia se aposentado há apenas um ano) e membro da ABPF-Regional São 

Paulo.Ele participava como voluntário na equipe do Trem Cultural dos Imigrantes. Mais 

especificamente, atuava no importante papel de Chefe de Estação e contribuiu 

substancialmente no fortalecimento da Regional durante os primeiros anos de operação do 

Trem dos Imigrantes. 

Após mudar para Brotas, Hélio continuou na luta pela preservação ferroviária no Brasil 

ao participar da fundação da APFB - Associação de Preservação Ferroviária Brotense visando 

preservar a antiga estação ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Brotas. 

A ABPF expressa suas condolências à família do Hélio Ribeiro, destacando sua 

importante colaboração para o movimento preservacionista brasileiro. 

http://www.abpf.com.br/
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Hélio Ribeiro (em pé) acompanhado por Anderson Conte (sentado) no escritório da estação da 

Hospedaria dos Imigrantes em São Paulo-SP.  

 

  

 

 

 

Regional Campinas – Prossegue a restauração da litorina 5002 

 

 A ABPF-Campinas informa uma correção na notícia do resgate dos materiais para a 

recuperação da litorina 5002. Esquecemos de agradecer ao grande amigo e colaborador da 

ABPF, Sr. Paulo de Tarso Cavalcanti, que trabalha em Brasília-DF e que foi ao DNIT em 

reunião com a diretoria e ajudou em muito a abrir caminho para a cessão das peças. Peço 

desculpas pela minha falha ao esquecer-me de agradecê-lo em muito pelo esforço e dedicação 

à causa da preservação ferroviária.  

O nosso mês de fevereiro foi marcado por forte calor e falta de chuvas em nossa região. 

Acompanhamos e sentimos o drama da seca e a agonia do Rio Atibaia, que banha Campinas e 

também nos abastece de água. A única vantagem desse período seco foi a facilitação do 

processo de inspeção dos pilares da ponte sobre o Rio Atibaia, bem como de seus alicerces. 

Pois, dos quatro vãos que passam água, apenas um vão estava com água e com pouco fluxo! 

Os pilares estão perfeitos, sendo que foram construídos sobre as rochas do rio. A vegetação  
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Devido ao baixo nível do Rio Atibaia, pode-se observar o bom estado dos  

alicerces e da base dos pilares da ponte da VFCJ. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Limpeza e retirada de terra do entorno da linha próxima à estação Anhumas. 

Abaixo: Reforma do telhado da estação Tanquinho.(Fotos: Hélio Gazetta Filho) 
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que crescia em torno dos pilares foi retirada, ficando todos limpos. Em apenas um pilar foi 

necessário reconstruir o depósito de pedras ao redor da base para desviar o fluxo de água, 

como originalmente executado pela Mogiana.  

No setor de via permanente, recebemos no finalzinho do mês passado uma 

retroescavadeira, adquirida por três associados, para que preste serviços na VFCJ até o final do 

ano. A Regional somente arcará com o operador e as despesas de operação da mesma. Esta 

máquina será usada para remover terra que deslizou de encostas, reajuntar a brita, limpar 

valetas e canais de drenagem em geral. Começamos os trabalhos pelo pátio de Anhumas, 

aonde havia um excesso de terra na margem da linha e sérios problemas de escoamento de 

águas pluviais, pois há muita água de chuva que vem do condomínio situado no outro lado da 

rua. Estamos também contatando a Prefeitura de Campinas para que regularize o escoamento 

desta água pelas galerias instaladas na rua. Adicionalmente, contratamos mais quatro 

trabalhadores para a via permanente. Assim, teremos uma equipe trabalhando em outra frente 

de trabalho. Esperamos que até o final do ano a via permanente esteja em melhores condições 

de tráfego. 

Nas oficinas de Carlos Gomes prosseguimos com os serviços de caldeiraria da 

locomotiva 50. Estamos no aguardo da chegada da manta (lã de rocha) para a isolação da 

caldeira na parte aberta. Entretanto, continuam os trabalhos na base e estrado do tênder, uma 

vez que a sua caixa está pronta. A locomotiva alemã Borsig, número 9 da EFA está com os 

tubos novos da caldeira instalados, sendo que eles foram expandidos em ambos os espelhos. 

Agora os trabalhos estão na fase de soldagem dos tubos no lado da fornalha. Em seguida, terá 

início a troca parcial da caixa de fumaça, que está com boa parte de seu fundo corroído. 

Posteriormente, será a vez da instalação de um novo detentor de fagulhas em aço inox.  

A grande novidade é o início dos trabalhos de recuperação dos motores Detroit Diesel 

6-71 para a nossa litorina BUDD 5002. Enquanto aguardamos um patrocínio para sua 

montagem geral, estamos fazendo o que está em nosso alcance neste momento. Uma excelente 

equipe de técnicos e um engenheiro especializado em motores deste tipo liderados e 

acompanhados pelo associado e colaborador Gerson Nogueira Ramos avaliou o estado dos 

motores. Felizmente, eles estão em excelente estado e será preciso apenas pequenos reparos 

envolvendo um cilindro de um dos motores e os bicos injetores dos dois motores. A parte mais 

trabalhosa será readaptar o segundo motor na litorina. Ressaltamos que o trabalho desta equipe 

é voluntário e sem custos para a ABPF. Neste caso, nossos custos envolverão somente as peças 

de reposição necessárias. Agradecemos o associado e amigo Gerson Nogueira Ramos, da 

cidade de Várzea Paulista-SP, que desde o início vem apoiando e ajudando nos trabalhos para 

trazer a litorina de volta ao tráfego. 

A locomotiva GE também já começou a ser montada, uma vez que ficaram prontos os 

conjuntos do cabeçote, reforma realizada em uma empresa especializada na recuperação de 

motor diesel de locomotivas. O trabalho é liderado e acompanhado pelo associado e 

colaborador Norberto Agnaldo Tomassoni e seus filhos Rodrigo e Felipe, contando ainda com 

a valiosa ajuda do colaborador Rodrigo Fernando que vem nos ajudar nos finais de semana. 

Até o dia 20 de março, a locomotiva estará montada e em testes no trecho. Outra ajuda 

preciosa é do caminhão munck da empresa GT Locação de munck, que colabora gratuitamente 

com a VFCJ sem cobrar horas ou diárias de trabalho. O munck foi usado para retirar e 

recolocar os cabeçotes no motor. Agradecemos muito a presteza da família Tomassoni, sendo  
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Acima: Equipe avaliando os motores Detroit da Litorina 5002. 

Abaixo: Instalação de novos tubos na caldeira na locomotiva 9 da EFA. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Cabeçotes da locomotiva GE Cooper-Bessemer recém-chegados da reforma. 

Abaixo: Trabalhos de instalação dos cabeçotes na locomotiva CMEF número 3. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Trabalhos de instalação dos cabeçotes na locomotiva CMEF número 3. 

Abaixo: Restauração do interior do carro CA-45. (Fotos: Hélio Gazetta Filho) 
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que o Norberto e o Rodrigo trabalharam na Fepasa e depois na Ferroban até o fechamento das 

oficinas de Campinas-SP.  

Nas locomotivas em tráfego, destacamos os serviços de melhorias e readaptação dos 

sistemas de freios da locomotiva 401, realizados pelos associados e colaboradores Rodrigo 

José Cunha e Antônio Edson Laurindo dos Santos, que dedicaram a segunda feira do feriado 

de carnaval a esse trabalho exaustivo que durou até as 22h. Foram feitas modificações no freio 

do tênder e vários componentes foram substituídos por outros recuperados por empresa 

especializada da cidade de Rio Claro–SP. Na terça feira de carnaval a locomotiva foi acesa e 

testada, tendo o sistema de freio melhorado sensivelmente. Agradecemos a dedicação dos 

associados Antônio Edson e Rodrigo Cunha por mais esta melhoria na locomotiva 401. 

Na oficina de carros, o carro CA-45 está com a sua parte interna pronta e em fase de 

pintura e acabamentos. Do lado externo, um colaborador está fazendo a caldeiraria dos pontos 

críticos para posterior realização de nova pintura. 

Iniciou-se a reforma parcial da estação de Tanquinho. As calhas foram trocadas, os 

sanitários estão sendo refeitos, bem como as janelas e portas, começando pelo lado da 

plataforma. Terminados estes serviços, ela será pintada no padrão da Mogiana. Várias portas e 

janelas serão feitas novas e já sairão da marcenaria de Carlos Gomes, pintadas e envidraçadas 

para a colocação. Esperamos até o meio do ano estar com estes serviços todos prontos. 

 Finalizando, agradecemos a dedicada participação dos associados Antônio Edson 

Laurindo dos Santos, que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud Ducombs, Vanderlei Zago 

nas fotografias e serviços na marcenaria, Cristiano Belarmino nos serviços de instalação 

elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que 

nos ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist, que nos ajuda na manutenção das 

locomotivas diesel, na geração de luz dos carros de passageiros e na liderança nos serviços de 

recuperação de vários equipamentos. A empresa MOMBRAS,, de Piracicaba-SP, que sempre 

colaborou na doação de refratários e uma forja para uso nas oficinas, Maurício Alves (Bim 

Bim), nos serviços das oficinas de carros e na locomotiva diesel, Norberto e Rodrigo 

Tomassoni também nos serviços 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, Mauricio Polly na assessoria dos serviços de 

informática, e o agradecimento especial para o Jorge Ciawlowisk (Argentino) que cuida da 

parte elétrica e iluminação do pátio de Carlos Gomes e Anhumas, Daiane Kowaleski e Rodrigo 

Cunha, que tem nos ajudado nas oficinas. Agradecimento especial também para o amigo de 

Piracicaba, Sr. André Louwart, engenheiro agrônomo que em muito tem colaborado conosco 

na capina química da via permanente, o Sr. Evandro Zonzine na recuperação do auto de linha, 

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. Por fim agradecemos a todos os outros que 

participam e ajudam na operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail 

abpfcps@terra.com.br. (por Hélio Gazetta Filho – ABPF). 
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Núcleo de Rio Claro-SP – Tratativas para implantação de Museu 
 

Durante o mês de fevereiro de 2014, a ABPF Rio Claro participou de reunião com a 

prefeitura municipal para tratar do Museu Ferroviário de Rio Claro, avançou nas negociações 

para a reconstrução da linha 1 da estação, realizou um evento especial com seu carro Salão 

TV/Bar, e infelizmente, foi vítima de vandalismo. 

No dia quatro de fevereiro, a ABPF Rio Claro participou de reunião com a Secretaria de 

Turismo do Município de Rio Claro para tratar do projeto do Museu Ferroviário Municipal. Na 

reunião estiveram presentes, pela prefeitura, o Secretário de Turismo Sérgio Desiderá, o 

Diretor de Patrimônio da Secretaria de Cultura Ivo Reseck, a Analista Cultural Claudia 

Marcondes Pereira e o Turismólogo Ronei Grella, e pela ABPF estavam os diretores 

Financeiro, Roberto dos Reis, e de Promoções, Jônatas de Camargo. Tendo sido essa a 

primeira reunião para tratar do projeto, foram apresentadas as expectativas e ideias de ambos 

os lados interessados, sendo decidido inicialmente fazer um levantamento dos motivos 

históricos que justifiquem a instalação do Museu Ferroviário na cidade, para a seguir, 

começarem os esboços do projeto em si. 

 

 
Reunião na Secretaria de Cultura para tratar do projeto do Museu Ferroviário. 

 

Durante esse mês, também iniciamos a catalogação do acervo escrito do Núcleo, para 

melhor controle do mesmo e até para disponibilizá-lo futuramente para visitantes que desejem 

consultá-lo. Também avançamos nas negociações quanto a doação dos trilhos para a linha 1 do 
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pátio de Rio Claro, tendo sido confirmada a doação da metragem necessária por parte da ALL 

Logística, sendo que agora estamos preparando o transporte das barras de trilhos. 

Infelizmente nossa sede foi alvo de vandalismo por três vezes nesse último mês, o que 

nos preocupa já que até agora não tínhamos registrado nenhuma ocorrência em três anos de 

existência. No primeiro caso, alguém quebrou uma das vidraças de uma janela do andar 

inferior com uma pedrada. Na segunda ocasião, a porta do mesmo andar foi pichada, sendo que 

imediatamente os associados realizaram sua pintura. No entanto, o mesmo pichador, para 

demonstrar seu “desagrado”, fez questão de vandalizar toda a lateral da cabine, além de outros 

prédios da região, o que nos leva a crer que é um grupo organizado que não tem respeito 

algum, tanto pelo cidadão honesto e decente, quanto por bens históricos. 
 

 
Porta do andar inferior vandalizada (esquerda) e depois de pintadas pelos sócios (direita). 

 

Aproveitando o feriado de Carnaval, e em parceria mais uma vez com a ALL Logística 

SA, realizamos a descida do carro Salão TV/Bar ao lado da sede de nosso Núcleo, abrindo-o 

para a visitação pública e para realizar alguma manutenção pendente no carro. 

Essa é uma ideia que já vinha sendo estudada há mais de seis meses, para assim oferecer 

mais chances da população conhecer (ou relembrar) um carro ferroviário de passageiros, mas 

que somente agora foi possível colocar em prática, de forma experimental, para avaliar a 

aceitação do público, sendo que mais de 40 pessoas o visitaram durante o período em que 

esteve estacionado, aproximadamente das 8h às 16h.  

Também aproveitamos para fazer manutenção no carro e em nossa sede, tendo sido 

concluída a instalação das novas fechaduras nas portas do PI-3102, seu reservatório de água 

preenchido novamente e feita uma pequena limpeza externa, retirando-se galhos e folhas que 

estavam em seu teto. Durante esse serviço, foi identificado e tampado um furo no teto do carro, 
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por onde a água estava se infiltrando. Além dos trabalhos no PI-3102, foi feita a limpeza de 

nossa sede, para melhor recepção dos visitantes. 

 

 
Acima: EMD G12 7056 da ALL rebocando o Carro PI-3102 Salão TV/Bar da ABPF Rio Claro. 

Abaixo: Carro Salão TV/Bar já estacionado ao lado de nossa sede. 
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Acima: Outro ângulo da PI-3102 ao lado do jardim de nossa sede.  

Abaixo: Diretor Eder encerando o piso de assoalho do andar superior de nossa sede. 
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Acima: associado Arnaldo desgastando o trinco da nova fechadura do carro Salão TV/Bar.  

Abaixo: diretor Eder fazendo a limpeza do teto do carro, e associado Arnaldo trabalhando na segunda 

fechadura. 
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Vista lateral do carro Salão TV/Bar atravessando a passagem de nível ao fim da tarde,  

quando foi guardado de volta às oficinas da ALL. 

 

Não temos data definida para a próxima descida do carro, mas tentaremos realizar com 

frequência, avisando aos interessados com antecedência de pelo menos uma semana, através de 

nosso Blog e nossa página no Facebook. 

Gostaríamos de agradecer ao nosso Diretor Administrativo Eder Schnetzler por ter 

realizado a limpeza em nossa sede, ao Diretor Financeiro Roberto dos Reis por ter ajudado na 

manutenção do carro Salão TV/Bar, ao Diretor de Marketing Jônatas de Camargo pela 

catalogação de nosso acervo, ao associado Arnaldo Stocco pelos trabalhos para manutenção do 

carro, ao associado José Carlos por ter colaborado na remoção da pichação na porta de nossa 

sede, a nossa colaboradora Ezilda A. V. de Camargo por ter ajudado no atendimento ao 

público, e aos amigos que trabalham na ALL Logística por terem colaborado na descida do 

carro Salão TV/Bar ao lado de nossa sede. 

Nossa sede fica na Avenida 8, s/n, entre Ruas 1 e 1B, Centro, Rio Claro, SP, antiga 

cabine de chaves da Companhia Paulista. Funcionamos aos sábados, das 9 às 12h. Nosso blog 

agora tem novo endereço, http://abpfrioclaro.blogspot.com , e conheça-nos também por nossa 

página no Facebook, http://facebook.com/abpfrioclaro.( por Jônatas de Camargo – ABPF-Rio 

Claro). 
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Regional Sul de Minas–Trem especial de Carnaval 

 

 Aqui na Regional Sul de Minas continuam os trabalhos de restauração das locomotivas 

522 e 327. Na locomotiva 522 as rodas foram colocadas de volta no longeirão e todo sistema 

de suspensão foi remontado e ajustado. Assim, finalmente a locomotiva voltou aos trilhos e já 

rodou pelo pátio de Cruzeiro (rebocada) para que fosse verificado o comportamento de todo o 

sistema. Agora os trabalhos estão focados na montagem da timoneria de freio para que em 

breve a caldeira possa ser recolocada na locomotiva.  

 

 
Rodas da locomotiva 522 antes de serem re-instaladas. 

 

 Nas oficinas de Cruzeiro-SP também já foi retirada do depósito a locomotiva 520 e 

trazida para as nossas oficinas, onde aos poucos a mesma vai começar a ser preparada para um 

teste hidrostático para se avaliar as condições da sua caldeira.Também trouxemos do depósito 

o ultimo carro que se encontra no pátio de Cruzeiro. Trata-se de um carro da EF Leopoldina 

que, em breve será preparado para transferência para São Lourenço-MG, onde futuramente 

será reformado. Na locomotiva 327 continuam os trabalhos na caldeira, onde estão sendo feitos 

reparos e trocas das chapas que estão desgastadas. 
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Longeirão durante a montagem do sistema de suspensão da locomotiva 522. 

 

 
Foliões na estação Manacá. 
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 Em Passa Quatro-MG continuam os trabalhos de via permanente com troca de 

dormentes e renovação de lastro. Essa frente de trabalhos já atingiu o km27. No dia primeiro 

de março realizamos o já tradicional Trem de Carnaval, onde a composição do Trem da Serra 

da Mantiqueira realiza um passeio especial até a estação Manacá com convidados e banda de 

carnaval. Na estação Manacá ocorre o embarque do rei Momo e Comitiva, que são levados a 

estação central de Passa Quatro onde ocorre a abertura oficial do carnaval da cidade. 

 Em São Lourenço continuam os trabalhos de reforma dos carros de passageiros, com 

mais um carro EFCB prestes a entrar em serviço. Mais informações no blog da Regional em 

www.http://abpfsuldeminas.com/ (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de Minas). 

 

Regional Santa Catarina 

 

Nossa regional atualmente realiza três trens distintos, o Trem da Serra do Mar, na 

cidade de Rio Negrinho-SC, onde está localizada nossa sede, o museu e as instalações de 

nossas oficinas, o Trem das Termas no interior do estado na cidade de Piratuba-SC, que vem 

preservando um pequeno trecho da histórica Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande e o Trem 

da Estrada de Ferro Santa Catarina, no Núcleo Regional do Vale do Itajaí, sempre muito bem 

representado nos boletins por Luiz Carlos Henkels.  

Na sede da regional,em Rio Negrinho, as atividades do ano iniciaram-se apenas no dia 

25/01/2014. Os trabalhos foram divididos em três frentes. A primeira equipe iniciou os 

trabalhos de recuperação dos truques do tender da Locomotiva nº 311, uma Ten Wheeler de 

1913 da fabricante Lima. Essa locomotiva vem passando já há muitos meses por uma grande 

reforma e revisão de inúmeras peças, faltando agora a revisão da parte rodante do tênder. Essa 

máquina vem passando também por testes em pequenos passeios e no futuro poderá ser 

transladada para Piratuba. No mês de fevereiro foi retirado o truque traseiro que foi todo 

desmontado. O feixe de molas que estava travado teve que ser todo desmontado e lubrificado, 

além de receber pequenos ajustes no acento das molas. Os rodeiros passaram pelo torno para 

um passe no friso. Os outros componentes do truque passaram por limpeza, troca de pinos, 

arruelas e contra pinos. Já no fim do mês iniciou-se a montagem e a recolocação que ainda 

exigiu ajustes de ampara balanço e prato pião. 

A segunda equipe dedica-se a um projeto muito especial, a complicada montagem do 

tênder da Locomotiva Articulada nº 204, esta máquina vem desde o ano de 2013 sendo 

lentamente restaurada. Neste mês retomamos as atividades da montagem do tênder que teve 

seu chassi todo reforçado e alinhado. Com a base da caixa do tênder com barras de viga U, foi 

montado a base da caixa do tanque, em forma de U seguindo as medidas originais da caixa do 

tanque que está todo corroído pela ferrugem. Com a base da caixa no local, o tênder foi 

nivelado, iniciando-se a montagem das quatro curvas, duas dianteiras em forma de U, e as 

traseiras em forma de L curvada. Terminando o mês, houve a colocação das duas chapas 

laterais ganhando assim a forma externa do tanque de um tênder. Ainda pudemos iniciar a 

furação para instalação dos rebites. São mais de 1.500 furos, sendo que cada furo é feito com 

três brocas: 5 mm, 10 mm e finalmente a de 13 mm. 

A terceira equipe trabalha na recuperação do carro passageiro C-10, que teve seu forro 

retirado. Estava comprometido por infiltrações e cupim. Um novo forro já foi instalado. Assim  
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Montagem e nivelamento do estrado do tênder da locomotiva Mallet 204. 
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Instalação do piso e início da montagem do tanque d’água do tênder da locomotiva Mallet 204. 
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Instalação da chaparia em formato de U do tanque d’água do tênder da locomotiva Mallet 204. 
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Trabalhoso processo de perfuração da chaparia do tênder da Mallet 204 para instalação dos rebites. 
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como o forro, toda parte interna foi pintada, os metais de bronze que estavam com camadas de 

tintas foram retirados e as peças polidas e envernizadas. As janelas tiveram as camadas de 

tintas removidas, muitas delas foram recuperadas e receberam nova tinta bem como todas as 

ripas do conjunto das janelas. Para o mês de março será aplicado o decoflex, já que o assoalho 

está muito comprometido para ser lixado e deixado à amostra. Resta ainda a instalação das 

poltronas que já estão pintadas e a montagem do banheiro. A parte externa teve parte de seu 

madeiramento substituído e boa parte das camadas de tinta já foram removidas. Falta terminar 

a pintura. Vale ressaltar que no mês de dezembro de 2013 realizamos a pintura da locomotiva 

de manobra Bitruca nº 06, que já estava há muito tempo merecendo esta pintura. Agradecemos 

a dedicada participação do associado Ricardo Grossl neste trabalho. Não podemos deixar de 

agradecer os esforços do soldador Darci na construção do tênder e aos demais associados que 

nos ajudam nos demais trabalhos, Luan Vitor Veiga e Adriano Maros. 

 

 

 
Locomotiva Bitruca ostentando nova pintura. 

 

Nosso primeiro passeio da Serra do Mar em 2014 só ocorreu no dia 15/02, lembrando 

que este passeio é apenas uma vez ao mês. Também queremos destacar a nova página na 

Internet, www.abpfsc.com.br,  página esta que estava desatualizada por muitas anos e que 

agora em fevereiro foi toda remodelada. Mais informações do Trem da Serra do Mar com 

Suiane e Janete pelos fones (47) 3644-7000 e (47) 9986-0600.   

 Em Piratuba os passeios ocorrem normalmente todos os sábados e com agendamento 

durante a semana. Iniciamos o ano com a satisfação de termos mais um carro em nossa 
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composição: a completa restauração do PC -23 que entra na composição como carro C-03. Este 

carro passou por rigorosa restauração, apenas a carcaça estrutural do carro foi aproveitada,  

 
Troca do forro do carro C-10 em Rio Negrinho-SC. 
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Acima: Preparação do carro C-10 para pintura externa. 

Abaixo: Vista interna do carro C-10 após troca do forro e pintura. 
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Vista dos trincos RVPSC do carro C-10 já limpos e envernizados. 

 

sendo trocado todo interior, seu assoalho, suas paredes, forração do teto, construção de portas, 

janelas e venezianas e todo complexo de peças de madeira para montagem. Novos banheiros, 

masculino e feminino, com vaso de caixa acoplada, construção de caixa de água em inox e 

toda instalação hidráulica. O carro também recebeu conjunto de poltronas, que tiveram toda 

parte metálica restaurada e pintada, todo madeiramento é novo bem como a espuma e a napa 

de couro. Também foi instalado novo sistema de iluminação e de som.  

Neste mês se destaca a reforma das poltronas do carro PC–19, carro C-01 da 

composição do Trem das Termas, que teve todo seu jogo de 24 poltronas restaurado, nova 

espuma e nova napa de couro. Este carro já rodava há muito tempo com algumas poltronas que 

deixavam a desejar, e merecia esta atenção. Também no passar deste mês foram instalados as 

sanfonas no novo carro PC-23. 

No setor de via, os trabalhos se concentraram na roçada de alguns trechos e no 

nivelamento em pontos dos 25 km do trecho entre Piratuba (SC) e Marcelino Ramos (RS). 

Queremos deixar nosso agradecimento ao associado Peterson Nepomuceno, que dedicou 

longas horas na restauração do carro PC–23, não deixando de lembrar também os associados 

Iuri de Lima Vilela da Silva e Renan Caique Maas, que estão de deslocando de Rio Negrinho 

até Piratuba para auxiliar nas atividades do passeio, além de Jefferson Dhein e Nilson Dhein 

pela dedicação nos trabalhos de via. Maiores informações sobre o Trem das Termas com 

Roberta e Marines pelos fones (49) 3553-1121 e (49) 9121-7700. (por Everaldo Pilz – ABPF-

SC) 
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Núcleo Regional do Vale do Itajaí –Manutenção na via permanente 

 

Neste mês de fevereiro destacamos, mais uma vez, a troca de dormentes feita ao longo 

da via férrea e seu respectivo nivelamento em certos trechos, trabalho levado a termo pelo 

mestre de linha e empreiteiro Gilberto de Souza e  sua equipe. Finalizados os  trabalhos em 

sete de fevereiro, nos passeios  realizados ao longo do dia nove já foi possível notar uma sutil 

diferença no andar da composição. A intenção do NuRVI é cada vez mais melhorar e adaptar a 

linha para proporcionar condições de tráfego cada vez melhores, objetivando segurança, 

conforto e menos desgaste para o material rodante. 

 Destacamos também uma manutenção mais pesada realizada na locomotiva 232, que 

passou por troca das sapatas de freio, recondicionamento do cano do ventilador na parte interna 

da caixa de fumaça o qual estava corroído e que recebeu um novo cano de aço inox e  retoques 

na pintura da parte superior do tender. É verdade que a troca de sapatas não seria uma 

manutenção assim tão pesada, no entanto no caso da locomotiva 232 foi preciso realizar uma 

nova adaptação para uso de sapatas de composição, com porta sapatas cedido pela ABPF-SC. 

Quando da sua  restauração a 232 recebeu sapatas adaptadas, uma vez que a locomotiva tinha 

vindo sem porta sapatas. O sistema funcionou bem, porém o desgaste acentuado ao longo dos 

anos de uso, motivou  a equipe de mecânica a voltar a utilizar o sistema convencional, mais 

prático para realizar a troca sempre  que necessário. 

 

 
Trem do NuRVI ilustrando a capa da agenda distribuída pela Secretaria  

de Educação do Município de Apiúna aos seus estudantes.  
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 No entanto, o grande destaque do mês foi na área de divulgação do nosso trabalho de 

preservação. A Secretaria de Educação do município de Apiúna decidiu neste ano de 2014 

utilizar imagens do Trem Histórico Cultural da EFSC operado pelo NuRVI/ABPF nas agendas 

a serem distribuídas aos alunos da rede Municipal de Ensino, intitulado, “uma visita ao 

passado”. A agenda terá na capa uma bela imagem da composição transpondo a  ponte de dois 

arcos e na contracapa, imagens do passado da EFSC no município de Apiúna com texto 

explicativo sobre o trabalho de preservação exercido pela ABPF e um pequeno texto histórico 

sobre a ferrovia. O NuRVI fica imensamente agradecido à secretária de Educação do 

Município, Sra. Altéia Ferrari, pela feliz ideia, divulgando nosso trabalho a quem mais precisa 

conhecê-lo, ou seja, as novas gerações, que deverão ter inseridas em suas mentes a necessidade 

de preservação da história, não só da ferrovia, mas, de todo o Vale do Itajaí. O NuRVI deseja 

fortemente que esta semente dê bons e muitos frutos.  

 

 
Trem do NuRVI ilustrando a capa da agenda distribuída pela Secretaria 

de Educação do Município de Apiúna aos seus estudantes 

 

 Em Rio do Sul, na estação de Matador, encontra-se depositado o material rodante do 

NuRVI, em restauração e 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. 
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Em Apiúna, a localidade de Subida abriga o trecho revitalizado de 2,8 km da EFSC. 

Desta  quilometragem, 1,7 km 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 a gare e 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 

acompanhamento de associados, devidamente e antecipadamente autorizados  pela gerência da 

Usina. O acesso à localidade de Subida se dá pela rodovia BR-470, km 112 + 500m 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 - centro 

de Indaial. Contatos com Rita Rosângela Pieritz, pelo telefone (47) 3394-0708, e-mail 

museu@indaial.sc.gov.br . 

- 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 – BR-470 - 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. (por 

Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI) 

 

 

Regional Paraná – Tratativas para Integração com Regional Santa Catarina 

 

No mês de fevereiro a ABPF-PR deu os primeiros passos para a integração com a 

Regional SC. Já houve uma primeira reunião e foram discutidos assuntos de interesses de 

ambas as regionais, como cargos, projetos, questão financeira, material rodante etc.  

Ainda foram efetuadas manobras com alguns carros, instaladas válvula de freio, feita a 

lubrificação etc. Também fizemos manobras tendo em vista as reformas que ocorrem na 

rodoferroviária de Curitiba-PR, que acabaram impactando um pouco no final das nossas linhas. 

Foram recuperados alguns dormentes abandonados, mas em ótimo estado, que surgiram com 

essas obras. E foi revisada a locomotiva de manobras "Francesa". (por João Luís V. Teixeira-

ABPF-PR). 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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Regional Porto Novo – Prossegue restauração da locomotiva n. 51 da EFL 

 

A ABPF-PN em Além Paraíba-MG continua os trabalhos de restauração da locomotiva 

51 da EF Leopoldina, que foi recentemente lavada e teve o seu farol restaurado. 

 

 

 
Vista detalhada do farol da locomotiva 51. 
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Locomotiva 51 fora da Rotunda para serviço de limpeza. 
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Locomotiva 51 da EFL após limpeza nas Oficinas de Porto Novo. 
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Poesia: A última viagem da Locomotiva 885 - Vitória a Minas 

 

É preciso 

Viver, sentir, 

Ver, amar e... 

Contar histórias 

Dos trens de ferros 

E dos ferroviários 

 

É preciso que todos 

Saibam em versos 

E prosas  

Em todos os cantos  

Da saga e epopeia  

Da construção das 

Malhas ferroviárias 

Da vida laboriosa 

Dos maquinistas 

Dos telegrafistas 

Dos chefes de estações 

Desta gente  

Trabalhadora  

E obreira  

 

Sou filho e neto 

De ferroviário 

Que alegria  

Sinto. 

 

Tenho nas veias 

Os ramais  

Que levam até 

A estação do  

Coração 

 

Tudo neste  

Mundo 

É perene 

É infinito 

É estrada 

É travessia 

Que brotam  

Das coisas e 

Do sobrenatural  

E sobre os 

Ombros dos homens 

E mulheres 

Trafegam  

Na berlinda 

Da linha  

 

Diante do tudo 

O indizível  

Apita nos cruzamentos 

Nas passagens de nível  

 

Então seria  

A última viagem da 

Velha locomotiva 885  

Da Estrada de Ferro 

Vitoria a Minas? 

 

É a hora de 

Descansar e 

Repousar  

As rodas 

A chaminé 

Os dormentes 

E os trilhos. 

 

A velha senhora  

Locomotiva 885 

Irá parar  

Recolher 

Depois de anos  

Idas e vindas  

Nos trilhos 

Levando os  

Passageiros com 

Seus sonhos 

Bagagens 

E todos  

Amantes da  

Boa estrada de ferro 

 

Seus irmãos  

E irmãs de ferro 

São os vagões 

Das classes  

Econômica e 

Executiva 

Que irão repousar 

No pátio de 

Manutenção  

 

Foram décadas 

Atravessado 

As montanhas 

Das Minas Gerais 

Com destino 

Ao mar  

Rumando para  

Vitória 

 

Levando consigo 

Branco, negros,  

Índios, pardos, 

Toda espécie 

De boa gente  

Várias cidades  

Estações 

 

 

São muitas paradas  
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De Belo Horizonte até Vitória 

Estação Central - Belo Horizonte 

Dois irmãos, Rio Piracicaba 

João Monlevade, Desembargador Drummond  

Antônio Dias, Mário Carvalho, Intendente Câmara,  

Ipaba, Frederico Sellow, Periquito, Pedra Corrida, 

Governador Valadares, Tumiritinga, São Tomé do Rio Doce, 

Barra do Cuieté, Conselheiro Pena, Krenak, Resplendor,  

Aimorés, Baixo Guandú, Mascarenhas, Itapina,  

Colatina, Piraqueaçu, Aricanga, Fundão, 

Flexal e Pedro Nolasco – Vitória 

 

Descrever a paisagem 

Desta viagem 

É ver pinceladas 

Das mãos de Deus 

É maravilhoso 

O mar verde das 

Montanhas 

Como as ondas  

De picos e morros. 

 

No caminho  

Vi a cava profunda 

O mineiro indo  

Para o porto 

Em comboio de 

Dezenas de vagões 

 

Viajei dentro 

Da minha alma 

Férrea e sensível  

Nas encostas 

Nos meus túneis  

Pontilhos  

Pontes. 

 

Passei 13 horas indo 

E mais 13 horas voltando 

Dentro do vagão de  

Passageiro E2 

E não vi o tempo passar 

 

Fui passear com Deborah 

Afeto de longa jornada 

Com os amigos e amigas 

Sérgio, Danilo, Margaret,  

Marina, Imaculada, Delma 

 

Atravessamos as 

montanhas 

E chegamos ao mar  

Permeados pela  

Alegria da amizade 

E a beleza da sinfonia 

Dos sons das rodas 

Solando nas linhas férreas 

Como fazem os violinos 

 

Como é lindo viajar  

De Trem de ferro  

Vitoria a Minas 

 

Obrigado à velha  

Locomotiva 885  

Pelo passeio em nossas 

Estações Afetuosas  

Poeta: Antônio Galvão 

Dia 02/02/2012 – Local: Trem de Ferro Vitoria a Minas

Trem da EFVM em direção a Vitória-ES 



ABPF Boletim 

Ano XI n° 132 – Fevereiro de 2014 

 

- 35 - 

 

 

Amtrak na estação de Dania Beach 

 

Nos meses de inverno, nos Estados Unidos, o estado da Flórida tem uma temperatura 

amena e tempo bom, se parecendo um pouco com o outono no Brasil. Fica então, mais fácil, 

caminhar ao ar livre por distâncias longas e aproveitar para ver trens. Aproveitando um dia 

livre em um intervalo entre dois vôos não pude resistir à tentação de ir até a beira da linha que 

passa próxima ao hotel onde estava hospedado e passar um tempo curtindo a ferrovia. Hoje 

vou dar uma de “caçador de trens”, lembrando-me do meu amigo Máximo, membro da ABPF 

e que aproveitando seu talento de fotógrafo profissional se dedica a fotografar trens pelo Brasil 

afora,  mantendo um site muito legal sobre o assunto. 

 

 
Estação de Dania Beach. 

 

Nesta linha, em um determinado horário da manhã, só me lembrava que é antes do 

horário de almoço, passa uma composição da Amtrak, famoso trem de passageiros americano, 

que serve praticamente o país inteiro com suas bonitas e velozes composições. 
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Espero que passe hoje, pois faz já algum tempo que não venho aqui e podem ter mudado 

alguma coisa. Tudo bem, vale a tentativa! Fui andando até a estação de Dania Beach da linha 

do Tri Rail, sobre o qual já fizemos uma matéria para este informativo há alguns anos. Os 

Amtrak não param por lá, pois é somente uma pequena estação de tráfego local. 

 

 
Tri Rail com a locomotiva puxando a composição. Notem o lado da linha. 

 

Por volta das dez horas já estava de plantão e observando o movimento normal dos trens 

do Tri Rail circulando por ali e o trânsito de passageiros embarcando e desembarcando. É 

muito bom o movimento, mostrando que o povo daqui aprovou este meio de transporte. 

Passa o tempo e nada! Vou aproveitando para tirar fotos e ficar sentado num dos bancos 

da plataforma. Lembro-me mais uma vez do caçador de trens, que se me visse tirando fotos 

com o celular ia ficar bravo, pois sempre diz que para fotografias existem máquinas 

fotográficas e não telefones. Coisas da tecnologia e da praticidade dos tempos. 

Minha espera é recompensada, depois de mais de uma hora, pois vejo que mudaram o 

sentido das composições locais. Vou explicar: esta é uma linha dupla e os trens locais usam 

sempre a linha da direita, mas os Amtrak circulam pela linha da esquerda (mão inglesa). 

Quando invertem as linhas é um sinal de que ele pode estar se aproximando. 
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Tri Rail com locomotiva empurrando a composição, do outro lado da estação. 

 
Trem da Amtrak passando pela estação. Note o uso da linha da esquerda. 
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Duplex liderado pela locomotiva 188. 

 
Trem da Amtrak passando pela passagem de nível. 

E ele vem veloz! Tenho que ser rápido senão perco a oportunidade única! Buzina alto na 

aproximação e sua linda locomotiva (em duplex), com os faróis acesos se aproxima puxando 
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uma longa composição com bagageiro, restaurante e diversos outros tipos de carros. Calculo 

sua velocidade em uns 120km/h e ele passa zunindo e trazendo um deslocamento de ar 

surpreendente, levantando poeira e fazendo voar tudo que está por ali caído na via. 

 

 
Meu companheiro de aventura nem se mexeu com o barulho e vibração, já está acostumado. 

 

Só tenho tempo para poucas fotos, mas consigo um bom resultado e fico satisfeito. 

Pouco à frente da estação existe uma passagem de nível (PN) com fechamento automático e 

fico imaginando a confiança nos sistemas de sinalização existentes, pois ele não reduz nem um 

pouco sua velocidade e passa com tudo. E existem muitas PNs por aqui, então a sincronia tem 

de ser perfeita, pois o trem, obviamente com prioridade sobre todos os outros, tem horário a 

cumprir. Permaneço mais um tempo na plataforma esperando ver algum cargueiro,  mas nada 

aparece então vou caminhando de volta, pela beira da linha mesmo. 

Valeu a caminhada e compartilho com meus companheiros da ABPF esta minha manhã 

ferroviária muito bem aproveitada. 

por Eduardo de Lanna Malta 
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Uma Viagem Inesquecível: Durango and Silverton Railroad 

 

Tudo começou há quatro anos, quando um colega de ferromodelismo fez esta viagem no 

Colorado, comentando a beleza da natureza, e os trens principalmente. Apaixonado por tração 

a vapor e bitola métrica, coloquei na mente que também estaria indo fazer este passeio antes de 

dezembro de 2012, pois, o mundo iria acabar ( risos). 

O meu plano na realidade consistia em conhecer uma parte dos Estados Unidos de trem 

e o ápice seria conhecer a Durango and Silverton. 

 

 
Grupo que visitou a Durango and Silverton Railroad. 

Da esquerda para a direita: Julio Paiva, Evandro Lima, Alberto Del Bianco e Luciano Della Nina. 

 

Em outubro de 2012, pegamos um avião para Los Angeles, via Cidade do México. 

Fomos em quatro: Julio Paiva, Evandro Lima, Alberto Bianco e Luciano Della Nina. Uma 

equipe de ferromodelistas e preservacionistas. 

Em Los Angeles, a primeira emoção foi entrar na Los Angeles Union Passenger 

Terminal e ver como os americanos cultuam seus trens e símbolos. Pegamos o Amtrak Coast 

Starlight (Los Angeles a Seatle) com destino a Sacramento. São 12 horas de viagem, 

margeando o Oceano Pacifico. 

 



ABPF Boletim 

Ano XI n° 132 – Fevereiro de 2014 

 

- 41 - 

 
Acima: Estação de Los Angeles. 

Abaixo: Locomotiva do trem Coast Starlight. 
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Em Sacramento alugamos uma van e antes de rumarmos a Reno, visitamos o California 

RR Museum, que além de peças maravilhosas possui uma Cab Foward da Southern Pacific, 

que é de tirar o fôlego. E então rumamos a Reno, no estado de Nevada.  

 

 
Ponte em “y” sobre o Spanish Creek. 

 
California Zephyr em Reno-Nevada. 
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Estação de Reno-Nevada. 

 

Porque de carro? Para apreciar a beleza do Feather River Canyon nas Serras Nevadas. A 

linha da antiga Western Pacific (WP), atual Union Pacific, vai serpenteando todo este canyon. 

É simplesmente fantástico. O ponto máximo é a famosa ponte em “y” no Spanish Creek, onde 

a linha principal vem da Califórnia segue a direita para Nevada e a esquerda para o Oregon. É 

a Meca dos apaixonados pelos trens. 

 

 
A natureza ao longo do trecho é simplesmente maravilhosa. 



ABPF Boletim 

Ano XI n° 132 – Fevereiro de 2014 

 

- 44 - 

Perto dali, chegamos a Portola, antiga oficinas da WP, hoje museu da WP, onde 

pudemos comandar uma F7.....orgasmos múltiplos (risos).Chegando a Reno, depois do 

pernoite, pegamos o trem Amtrak California Zephyr , vindo de San Francisco rumo a Chicago, 

e fomos até Denver. Cruzamos os desertos de Nevada, Utah e a Rota 66, atravessamos o 

Moffat Tunnel, sob as Montanhas Rochosas. Tudo em 25 horas de viagem. 

 

 
Museu Ferroviário em Golden-Colorado. 
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Em Denver, pudemos visitar o Museu Forney, onde há trens, automóveis antigos, 

motocicletas e uma BIG BOY da Union Pacific (4005). Fomos também visitar os Museus 

Ferroviários do Colorado em Goldene a Georgetown Loop Railway, em Silver Plume, onde 

havia uma veterana Shay.  

 
Acima: Locomotiva Shay da Georgetown Loop Railway. 

Abaixo: Vista da natureza do Colorado. 
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Em Georgetown pudemos apreciar uma cidade do tempo da mineração. Lógico, 

visitamos também a Caboose Hobbies, uma das mais fantásticas lojas de ferreomodelismo. De 

Denver, rumamos para Durango de automóvel. Uma viagem inesquecível de 700 milhas, com 

direito a neve, canyons e um saboroso hambúrguer de búfalo em Jefferson. 

 

 
Locomotiva da Durango and Silverton RR. 

 
O serpenteamento do Animas River Canyon. 
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Chegamos em Durango. Nosso hotel ficava em frente ao pátio da Denver Rio Grande & 

Western RR, hoje preservada por particulares como Durango and Silverton Railroad, em bitola 

de três pés(0,9144m). 

Nosso trem partiria às 8h30, mas às 6h45 já estávamos na estação, visitando um 

fantástico museu ferroviário, sem antes curtirmos uma família de renas cruzarem nosso 

caminho a pé! Bem, chegou a hora! Subimos naquelas gôndolas, para poder curtir melhor a 

paisagem e o cheiro da fumaça da K 36 ( Mikado) 482. Florestas em tons verde, amarelo, 

laranja e vermelhos das árvores no Outono. Cervos, alces, cabras, esquilos, corvos, e faltou um 

urso. Frio e neve. Inesquecível! Sem comentários, ou seja, um passeio sem igual!  
 

 
Ponte da Durango and Silverton RR. 

 
Vista da cidade de Silverton-Colorado. 
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Vista do trem da Durango and Silverton RR. 

 

 
Gôndolas transformadas em carro aberto usada no trem da Durango and Silverton. 

 

Chegando a Silverton, pensei que o John Waine e o Gary Cooper estariam nos 

esperando. Curtimos uma cidade do tempo do velho oeste. 
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A conquista de Silverton pelos Paulistas! Esta foto foi para homenagear nosso estado. 

Por esta atitude fomos aplaudidos pelos americanos. 

 

Ruas largas em terra, aquelas construções de madeira, muito legal.  No almoço pude 

curtir a nossa velha Crush e uma cerveja local chamada Red Devil...De volta a Durango, 

ficamos na cidade por dois dias. Vale a pena, a cidade é muito interessante. Daqui  pegamos 

um avião para Denver, iniciando nosso retorno. 

Sinceramente, em termos de trem, a nossa querida ABPF nada fica a dever, pelo 

contrário, mas no tocante a natureza, não dá para comparar. 

 

 

 

por Alberto Henrique Del Bianco 

Sócio N.º8 da ABPF 
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