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  Boletim 

 

  Nesta primeira edição de 2011, 

relatamos as atividades da Nacional e das 

Regionais da ABPF. Publicamos também a 

2ª. e última parte do interessante artigo 

sobre o TRIRAIL de Miami (EUA) escrito 

pelo associado Eduardo de Lanna Malta. 

Toda colaboração ao Boletim deve ser 

encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com. 

 
 

Destaques deste mês 

 Noticiário da Nacional 

 Noticiário das Regionais  

Artigo 

 TRIRAIL de Miami (2ª. parte) 

 

  

 

 

 

 

 

Trem turístico de São Carlos terá locomotiva de 120 anos 

 

 O projeto do Trem Turístico de São Carlos elaborado pela prefeitura de São Carlos-SP, 

Fundação Pró-Memória e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), foi 

apresentado em janeiro em Brasília-DF ao Grupo de Trabalho de Turismo Ferroviário, que é 

composto por representantes dos Ministérios do Turismo e Transportes, Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Secretaria 

do Patrimônio da União (SPU) e Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA).  

 O objetivo deste projeto consiste em restaurar a locomotiva a vapor existente em São 

Carlos e utilizar o trajeto entre a Estação Cultura (antiga Estação Ferroviária de São Carlos) e 

a Estação Conde do Pinhal para o Trem Turístico. O percurso total é de cerca de 11,2 

quilômetros, sendo que na primeira etapa, o projeto prevê 1,2 km de extensão de trilhos.  

 A locomotiva em questão foi fabricada pela Baldwin em 1891 e sua rodagem é 4-4-0 

(tipo American). Ela pertenceu à Companhia Douradense, à Companhia Rio-Clarense e 

finalmente à Companhia Paulista, sendo então doada pela empresa à prefeitura de São Carlos 

quando retirada de uso. O processo de restauração está sendo acompanhado pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdusc) e pela ABPF. 
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Regional Campinas  

 A ABPF-Campinas informa que no mês de janeiro na região de Campinas houve muita 

chuva e os rios transbordaram. Na linha da VFCJ houve poucos estragos, sendo somente 

pequenas quedas de barreiras e um pequeno deslizamento de aterro que conseguimos conter. 

Esperamos que em fevereiro as chuvas diminuam e o movimento de passageiros volte ao 

normal. 

 Na via permanente até a presente data foram assentados 11.369 dormentes dos 32.000 

dormentes de concreto usados doados pela Ferrovia Centro Atlântica-Vale do Rio Doce. A 

substituição dos dormentes continua sob a subervisão do mestre de linha Luiz Aparecido 

Soldeira, ex- mestre de linha da Cia Paulista de Estradas de Ferro. 

 Na oficina de locomotivas em Carlos Gomes prosseguem os trabalhos de recuperação 

da locomotiva RMV 338. As chapas de aço necessárias já foram adquiridas e calandradas. 

Agora iniciamos a reconstrução de parte da caldeira e caixa de fumaça, pois a mesma está 

com um pouco de corrosão, pois encontra-se em operação desde 1992. A parte de baixo do 

espelho dianteiro já está com parte da nova chapa de 5/8” de espessura sendo soldada. Os 

feixes de molas já foram revisados e recolocados no lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dobrador de tubos desenvolvido nas Oficinas de Carlos Gomes. Os tubos dobrados serão  

utilizados na caldeira da locomotiva RMV 338. Foto: Hélio Gazetta Filho. 
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 A locomotiva 604 da Cia. Paulista está circulando com velocímetro digital para testes, 

que também será instalado nas locomotivas 505 e 401. A VFCJ agradece ao Eng. Ralf Ilg 

pelas dicas de instalação, uma vez que foi ele quem desenvolveu a adaptação dos mesmos nas 

locomotivas a vapor. O uso deste tipo de velocímetro é imprescindível para atender às 

exigências da ANTT. Na locomotiva RMV 215 já concluímos o encanamento geral dos freios 

a ar, com as torneiras angulares e instalação do manipulador na cabine, trabalho realizado pelo 

associado Antônio Edson nos finais de semana e em dias de férias. O trabalho de soldagem na 

locomotiva 50 aguarda a chegada do material para seu reinício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acima: sensor do velocímetro digital instalado na locomotiva 604. 

Abaixo: Mostrador do velocímetro digital instalado na cabine da locomotiva 604. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Carro Busch CA-38 recém pintado nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Abaixo: Reconstrução do teto do carro R-1 da Mogiana. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Aspectos da reconstrução do teto do carro R-1 da Mogiana. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho.  
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 O tender de água VA-53 foi recolocado em seu estrado original, restando somente a 

instalação da bomba de água e mangueiras. Além de servir à oficina e ao próprio guindaste, 

ele será usado como brigada de incêndio para a ferrovia.  

 Nas oficinas de carros, prossegue a pintura do carro Busch da EFS, que teve toda sua 

estrutura revisada e raspada para aplicação da nova tinta. É um belíssimo carro que agora vai 

ostentar o brasão da EFS em metal nas laterais. Esperamos sua conclusão para o final do mês 

de fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista do novo encanamento do freio a ar comprimido da locomotiva 215 instalado 

pelo associado Antônio Edson. Foto: Hélio Gazetta Filho. 

 

 Paralelamente, a equipe da marcenaria trabalha firme na reconstrução do teto do carro 

restaurante R-1 da Mogiana. Todas as cambotas foram colocadas, bem como a forração 

externa onde será aplicada a manta asfáltica. A instalação elétrica foi refeita completamente 

utilizando materiais novos pelo associado Cristiano Belarmino nos finais de semana. Estamos 

providenciando reproduções dos belos lustres originais de quatro tulipas, bem como a 

reprodução da própria tulipa de vidro. Por se tratar de um veículo único, sua reconstrução será 

executada nos mínimos detalhes obedecendo a sua configuração original, inclusive no 

clerestório (lanternim). Este tipo de teto utiliza muita madeira e mão de obra na preparação e 

instalação, mas em compensação é o mais bonito que existe. Boa parte das madeiras será 

reaproveitada. 

 Agradecemos a dedicada participação dos associados Antônio Edson Laurindo dos 

Santos, Jean Claud Ducombs, Cristiano Belarmino e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que nos 

ajudam em usinagem de peças, Sr. João Sigrist e a empresa GEATEC – Locação de 

Geradores Ltda., que nos ajudam na manutenção das locomotivas diesel e na geração de luz 

dos carros de passageiros, Maurício Alves (Bim Bim), Norberto e Rodrigo Tomassoni, 
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Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos, Francisco 

Carlos Bianchi, na fundição de peças, a empresa Acrílicos Marcon, através de sua proprietária 

Sra. Sueli Marcon, e a empresa GT Locação de Munck Ltda., que colabora no carregamento e 

transporte de material, tendo ajudado mais uma vez a colocar o tender no estrado, ao Marcelo 

Bianchini Orso, pela colaboração nas melhorias dos jardins da estação de Carlos Gomes, ao 

Sr. André Aranha, nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de Campinas, e outros que 

participam e ajudam na ferrovia. Mais informações pelo e-mail abpfcps@terra.com.br (por 

Hélio Gazetta Filho – ABPF) 

 
Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI 
 

 Neste mês de janeiro os associados do NuRVI dedicaram-se exaustivamente à 

necessária manutenção pesada nos rodeiros de tração da locomotiva 232. Como já 

informamos em outras edições do boletim, foi somente a partir de 2009 que nossa locomotiva 

começou a trafegar em um trecho mais longo, iniciando-se uma fase de testes mais intensa, 

haja visto que a máquina havia sido totalmente desmontada. Agora, passado um ano de uso e 

com cerca de 700 km rodados, verificamos a necessidade de uma manutenção corretiva nos 

rodados de tração. Este trabalho está sendo executado por toda a equipe técnica, com a 

colaboração voluntária dos irmãos James e Marlon Ilg da ABPF-SC que semanalmente estão 

comparecendo a Subida para participar destes trabalhos, enriquecendo-os com sua experiência 

e sugestões. Agradecemos mais uma vez a Hergen Machinery, empresa do nosso associado 

Germano Purnhagen, que supre nossas necessidades de retificação, ou mesmo a confecção de 

novas  peças.  

 Normalmente janeiro é um mês fraco em termos de comparecimento de público aos 

trens histórico-culturais, devido ao período de férias. Porém constatamos que o evento de 

nove de janeiro no Vale do Itajaí foi um dos melhores já realizado com comparecimento de 

grande público que praticamente lotou os nove trens que realizamos ao longo do dia. Apesar 

do calor quase insuportável na tarde deste dia, o público não esmoreceu, praticamente 

esgotando as passagens já por volta de 13h. A organização do projeto ABPF/Tremtur 

agradece a todos os voluntários que se dedicaram aos trabalhos deste dia contribuindo com 

seu sucesso. 

 Passados dois meses após a doação do sino da plataforma de embarque de Subida, 

nosso associado Adalberto Barth, nos surpreendeu com a doação de mais um sino idêntido ao 

primeiro. Desta feita o agraciado foi o Museu Ferroviário Municipal Silvestre Ernesto da 

Silva de Indaial-SC, que tem apoio cultural do NuRVI. A doação foi feita no dia 19 de 

janeiro, momento em que, representando o NuRVI acompanhamos o Sr. Adalberto ao ato de 

doação da peça. O Sr. Adalberto decidiu-se por esta doação após realizar uma visita ao museu 

e ouvir da coordenadora Rita Rosângela Pieritz, o desejo de possuir um sino no acervo do 

museu, para mostrar aos visitantes a utilização desta importante peça da memória de uma 

estação ferroviária. O que a coordenadora Rita não sabia, é que o Sr. Adalberto tem uma 

profunda paixão pela memória ferroviária do Vale do Itajaí e pela própria estação ferroviária 

de Indaial em cuja proximidade viveu seus dias de infância e pré adolescência, fatos que 

culminaram com a realização deste nobre gesto. Órfão de pai aos sete anos, o Sr. Adalberto 
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veio a Indaial acompanhando a mãe, e extremamente pobres, alugaram um quarto no Hotel 

Glória pagando o aluguel com serviços que a mãe prestava ao hotel. O hotel por sua vez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O associado do NuRVI, Adalberto Barth, acionando de forma simbólica o novo sino da estação de  

Indaial, réplica do antigo sino de origem alemã que funcionava na estação de 1909 até 1971. 

Foto: Luiz Carlos Henkels em 19 de janeiro de 2011. 
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ficava ao lado da estação ferroviária e o vai e vem das composições cativaram sobremaneira o 

pequeno Adalberto, cujo brinquedo favorito passou a ser um trem de papelão - já que a mãe 

não tinha posses para lhe comprar um brinquedo de verdade. Já mais adulto passou a trabalhar 

de engraxate em frente ao hotel e nas proximidades da estação ferroviária com o nobre 

objetivo de ajudar a mãe a  conseguir algumas posses. 

 
 

Aspecto da rampa da estação e museu ferroviário de Indaial, agora com o novo sino doado pelo 

associado do NuRVI, Adalberto Barth. Sem trem e cercado pelas modernidades dos novos tempos, o 

sino reflete um tempo que a muito se foi, e desperta a curiosidade de muitos. 

A coordenadora do museu, Rita Rosângela Pieritz, já se dispôs a utilizar o sino, explicando seu 

funcionamento e as normas de sua utilização aos visitantes em especial aos estudantes e a nova 

geração que nem de longe imagina que estações ferroviárias possuiam sino.  

Foto: Luiz Carlos Henkels em 19 de janeiro de 2011 
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Em 1928, época áurea da EFSC, no prédio da antiga estação de Indaial em estilo enxaimel, o sino 

aparece à extrema direita da foto. O mesmo sino foi transferido para a nova estação, atualmente 

preservada como museu, e lá permaneceu até 1971, ano da desativação, quando foi recolhido e 

levado para Curitiba. Foto: Autor desconhecido. Acervo: Arquivo Histórico de Indaial 

Contribuição de Julio Cesar Schneider ( associado do NuRVI ) 

 
 

 Anos mais tarde mãe e filho mudaram-se para Blumenau, objetivando vida melhor e 

mais uma vez os trens da EFSC marcariam a vida do Sr Adalberto, que então, muito jovem, 

empregou-se no serviço de buffet das composições de passageiros. O menino pobre, passava a 

envergar agora com muito orgulho o jaleco e o quepe branco dos servidores do buffet do trem. 

Poderia agora conviver mais diretamente com sua grande paixão da infância, viajando quase 

todo o dia de alto a baixo o Vale do Itajaí pelos trilhos e além do mais, contribuir com mais 

força para o orçamento familiar. Lamentavelmente, ao finalizar da década de 60, percebeu que 

a ferrovia, decadente, não tinha futuro e assim largou o serviço de buffet empregando-se nas 

indústrias têxteis de Blumenau, onde se aposentou como chefe de mecânica. Em 2010 

conheceu a composição histórico cultural do projeto ABPF/Tremtur e a velha paixão 

ferroviária voltou, mais forte que nunca, fazendo do "Seu Adalberto" assíduo voluntário do 

NuRVI. Desta forma, nós do NuRVI, queremos aproveitar a oportunidade e homenagear 

através dos nobres gestos do "Seu Adalberto", todos os preservacionistas ferroviários que 
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"tem o trem no sangue" e se dedicam à nobre causa do resgate da memória ferroviária 

Brasileira. 

 No dia 22 de janeiro, a Associação Tremtur realizou a primeira reunião de serviço 

deste ano. A diretoria do NuRVI foi convidada para participar da mesma, com a finalidade de 

estabelecer metas para o ano de 2011. Entre os vários assuntos abordados, destacamos como o 

mais importante a intenção de melhoramento do traçado da via férrea que tem algumas curvas 

muito apertadas, a construção de desvios no início e fim da linha, melhorias no galpão das 

oficinas, onde também se faz necessário um desvio. Um pequeno prolongamento da via 

permanente, cerca de dois quilômetros, também não está descartado. Os assuntos citados tem 

como objetivo alcançar a certificação da "Ferrovia das Bromélias" junto à ANTT. O NuRVI 

já vem trabalhando há vários meses nos ítens necessários para obter esta certificação, sendo 

que os trabalhos de medição da linha e a descrição das ocorrências já encerraram. O projeto 

objetiva também para o ano de 2011 melhorar as diversas parcerias, notadamente com a 

prefeitura Municipal de Apiúna-SP, CESAP e com a própria ABPF Nacional . 

 Em Rio do Sul-SC, na estação ferroviária de Matador, continua aberto para visitação o 

museu estático e o material rodante em restauração do NuRVI. O museu funciona de 2ª a 6ª 

feira em horário comercial e os contatos e agendamentos podem ser feitos pelo e-mail 

ferrovia.efsc@gmail.com ou pelo telefone (47) 3521-9972, com a secretária Janaína Schultz, 

que atende também a reservas para os passeios historico-culturais. Algumas informações 

também poderm ser obtidas pelo site www.efsc.com.br ainda em construção. A estação de 

Matador se localiza no bairro Bela Aliança de Rio do Sul, Beco Artur Hering - nº 50. O bairro 

tem acesso através da Estrada da Madeira, a partir de Lontras-SC e de Rio do Sul. 

 Em Apiúna, na localidade de Subida, o trecho revitalizado da EFSC pode ser visitado a 

qualquer hora do dia, pois é de domínio público até o portão de acesso a Usina Salto Pilão, a 

partir de onde a entrada somente é permitida com acompanhamento de algum sócio do projeto 

ABPF/Tremtur. Como a composição histórico cultural do NuRVI também fica guardada 

dentro dos limites do pátio da usina, o acesso a ela também é restrito aos sócios do projeto. 

Informações adicionais  poderão ser obtidas pelo telefone (47 ) 3333-1762, com Luiz Carlos. 

 Em Indaial, o Museu Municipal  Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, que tem apoio 

cultural do NuRVI, está atendendo em horário comercial em dias de semana. Aos sábados, o 

funcionamento é das 8h até 12h, sendo que no segundo sábado do mês o atendimento se 

estende até 17h. Informações e agendamentos poderão ser feitos com a coordenadora Rita 

Rosângela Pieritz, pelo telefone (47) 3333-0708. 

 Em Ibirama-SC, a Fundação Cultural, situada no prédio do antigo Hospital 

Hansahoehe, mantém aberta ao público a Sala Hermann Baumann, com exposição de rico 

acervo fotográfico mostrando a historia da EFSC na região de Ibirama e Apiúna. Esta 

exposição foi organizada pelo escritor Rubens Roberto Habitzreuter com apoio do Consórcio 

Empresarial Salto Pilão (CESAP) e apoio cultural do NuRVI. Informações e agendamentos 

poderão ser feitos com a coordenadora Wilde Bauner pelo telefone (47) 3357-4442. 

Ressaltamos que Ibirama dista apenas 10 km da localidade de Subida, onde se encontra o 

trecho revitalizado da EFSC. (por Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI) 
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Regional São Paulo 

 

 A ABPF-SP informa que os passeios do Trem Cultural dos Imigrantes na Moóca 

ocorrem aos sábados, domingos e feriados entre às 10h30 e 16h. Partindo à cada hora em 

média conforme a demanda de visitantes, com duração de 25 minutos aproximadamente. 

 Os passeios do Trem Cultural dos Ingleses na Vila de Paranapiacaba, Santo André-SP, 

estão ocorrendo apenas aos domingos e feriados, entre as 10h e 16h, partindo à cada hora em 

média conforme a demanda de visitantes, com duração de 20 minutos aproximadamente. 

(porAnderson Conte – ABPF-SP). 

 

Núcleo de Rio Claro-SP 

 

 A ABPF Rio Claro informa que nesse mês de janeiro começou a funcionar 

regularmente a sede do Núcleo. O horário de funcionamento é terças e quintas feiras, das 14h 

às 20h e aos sábados das 9h às 12h30. As reuniões são marcadas com alguns dias de 

antecedência. Informações de como participar podem ser obtidas pelo e-mail 

abpfrioclaro@uol.com.br ou jjeftrens2@gmail.com . 

 Continua a negociação entre o Núcleo e a Prefeitura Municipal de Rio Claro para a 

montagem do museu ferroviário nas oficinas de manutenção em Rio Claro, numa área que a 

ALL não usa mais. Foi entregue o projeto proposto pelos associados para que o poder público 

possa estudá-lo, bem como uma nova lista de pedidos de peças para o DNIT. (por Jônatas de 

Camargo-ABPF-Rio Claro). 

 

Núcleo de Estudos Oeste de Minas 

 

 O NEOM/ABPF, sediado em São João del-Rei, foi criado na Assembléia da ABPF 

Nacional ocorrida em 23 de janeiro de 2010. Ao longo de 2010, o NEOM/ABPF colaborou na 

confecção do documentário "Ferrovia Oeste de Minas: Memória e História", resultado do 

projeto de mesmo nome desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico de São João del-

Rei. O projeto foi financiado pelo Governo de Minas Gerais, através do Fundo Estadual de 

Cultura. Aqueles que se interessarem em receber uma cópia do documentário, totalmente 

gratuito, basta preencher o formulário neste link: 

http://www.ihgsaojoaodelrei.org.br/?Pagina=contato informando nome, e-mail, telefone  e, no 

campo "MENSAGEM" você deve escrever que quer receber uma cópia do documentário 

"Ferrovia Oeste de Minas: Memória e História" e informar endereço completo. 

 No feriado de 15/11/2010, o Núcleo de Estudos Oeste de Minas visitou a Viação Férrea 

Campinas-Jaguariuna, representado pelos associados Jonas Augusto e Welber Santos. Não há 

melhor lugar no Brasil do que a sede da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária para 

se falar sobre o assunto preservação ferroviária. 

 Além de participar ativamente da equipagem da locomotiva de Carlos Gomes, que faz 

o trem Jaguariúna-Tanquinho, Jonas e Welber pintaram o número 215 que faltava no areieiro 

da primeira locomotiva restaurada pela ABPF para a inauguração do trem da VFCJ nos anos 

80. 
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 Um dos objetivos do NEOM é prestar assistência visual às locomotivas originárias da 

E. F. Oeste de Minas, da Rede Sul Mineira e, por consequência, da Rede Mineira de 

Viação/Viação Férrea Centro-Oeste que, por ventura, estejam sob os cuidados da ABPF. Na 

VFCJ temos as ten-wheeler 210 (EFOM 24, EFOM 105, RMV 210, VFCO 210) e 215 

(EFOM 19, EFOM 110, RMV 215, VFCO 215), a pacific 338 (EFOM 170, RMV 338, VFCO 

338), a consolidation 222 (EFMuzambinho 67, RSM 222, RMV 431, VFCO 431) e a mikado 

505 (RSM 314, RMV 505, VFCO 505). Isso não quer dizer que não nos interessamos pelas 

outras, pelo contrário. Isso se reflete no fato de que "nossa" máquina na última visita foi a 

bela ten-wheeler da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a 604 (BLW #14255 de abril de 

1895). 

 

 

 
 

 

Passeio no TRIRAIL em Miami-EUA (2ª. e última parte) 

 

 O horário é cumprido à risca e toda e qualquer alteração é comunicada com 

antecedência pelo serviço de som, com uma exatidão impressionante. No meu caso, houve um 

aviso de atraso de cinco minutos e o trem, que segundo o horário chegaria às 09h23min, 

chegou às 09h28min. Fiquei encantado. 

 A composição é muito interessante, pois possui em uma extremidade uma locomotiva 

diesel possante e na outra extremidade um posto de comando remoto, da mesma locomotiva, 

pois não há viradores nas pontas de linha. O maquinista vai em marcha-a-ré, mas trabalhando 

de frente para o percurso, como em um trem unidade (TU) comum. Há uma pequena cabine 

para o mesmo no carro que passa a fazer a função de carro-comando. Os carros possuem dois 

andares, sendo o de cima panorâmico. A parada é rápida e um chefe-de-trem fica posicionado 

na última porta, em contato com o maquinista e operando também os auto-falantes de bordo. 

O sinal é dado e a tradicional (e linda) buzina da locomotiva anuncia o início da viagem. A 

arrancada é extremamente suave e não há quase nenhum balanço, podendo-se inclusive 

colocar um copo d’água de pé que não vai entornar. O interior do carro é limpíssimo, os 

bancos todos acolchoados, virados um de frente para o outro e com uma interessante mesinha 

multiuso no meio. Não há nenhum sinal de pichação, sujeira, nada. O ar condicionado é 

perfeito e não há ruído de deslocamento, tornando a viagem de um conforto excepcional, 

convidando até a uma sonequinha. Vamos acelerando e ouço às vezes a longa buzina 

anunciando a passagem por cruzamentos, todos sinalizados automaticamente, por cancelas e 

aviso sonoro. Não há redução de velocidade nesses cruzamentos e o trem segue acelerando 

bastante. Calculei a maior velocidade em aproximadamente 100 km/h, ou mais. O 

impressionante é que não há nenhuma sensação dessa velocidade, daí a minha dificuldade em 

avaliá-la, pois não há balanço nem forças de aceleração. Somente a paisagem, muito bonita no 

Estado da Flórida, desfila sem cessar pelas grandes janelas panorâmicas. 
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Acima: Locomotiva do TRIRAIL. 

Abaixo: Painel eletrônico de informações. 

Fotos: Eduardo de Lanna Malta. 
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Acima: Máquina de venda de bilhetes doTRIRAIL. 

Abaixo: Vista da plataforma de uma estação do TRIRAIL. 

Fotos: Eduardo de Lanna Malta. 
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 Passamos por áreas industriais, avenidas e estacionamentos, mas a linha é muito limpa, 

havendo apenas alguns pontos onde pude observar presença de lixo jogado nas margens. Há 

dormentes de concreto, mas para minha surpresa a imensa maioria é de madeira mesmo, no 

sistema tradicional. O lastro é muito bem colocado e de boa qualidade e os trilhos são 

pesados. 

 

 

 

À esquerda: Passagem do TRIRail. 

À direita: Aspecto da via permanente utilizada pelo TRIRAIL. 

Fotos: Eduardo de Lanna Malta. 

 

 

 Vamos parando nas estações e o movimento não é muito grande neste horário, quando 

as composições passam de hora em hora. Nos horários mais movimentados passam de meia 

em meia hora. O carro está com pequena lotação e o maior número de passageiros que contei 

foi de aproximadamente dez pessoas. 

 Já na quarta ou quinta estação o trem estava no horário programado, chegando ao meu 

destino exatamente no previsto, às 10h08min e como a linha é dupla, dois trens se cruzaram, 

parando ao mesmo tempo. Pude ir até a passarela da estação e fotografar os dois juntos. 

 A estação de Fort Lauderdale é muito bem equipada, situada num local residencial, 

bastante tranquilo. Tem uma loja de bilhetes da AMTRAK, com dois funcionários, banheiros 

muito limpos, máquinas automáticas de refrigerantes e salgadinhos, todos os equipamentos 

necessários a portadores de necessidades especiais, inclusive contando com rampa de 

embarque e elevadores panorâmicos de acesso à passarela superior, carrinhos elétricos, 

segurança e conexões para transporte em direção aos diversos pontos da cidade. Pena que não 
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pude fotografar o balcão da loja de vendas e o interior da estação, não deixaram, fotografei 

apenas uma maquete com um AMTRAK, que estava exposta no seu interior. Mas na parte 

externa não houve nenhuma restrição. 

 

 

 

Folheto do TRIRAIL contendo horários e estações atendidas. 

Acervo: Eduardo de Lanna Malta. 

 

 

 Circulei um pouco pelos arredores e voltei para o percurso de volta, pegando o trem 

pontualmente às 11h08min e reiniciando a viagem. Desta vez fui sentado do outro lado para 

ver a paisagem, sensacional, composta por residências, marinas, campo de golfe, clubes e uma 

infra-estrutura de fazer inveja a qualquer mortal. Um dia chegaremos lá. 

 A viagem transcorreu normalmente e cheguei ao destino, Hialeah Market no horário 

previsto, tendo ficado com uma impressão muito boa do serviço prestado a esta comunidade 

pelo sistema de transporte ferroviário, ficando mais uma vez comprovada a sua importância 

interligando diversas áreas e inclusive aeroportos, pois há vários no percurso e com estações 

próprias. 
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Vista do carro que fica na extremidade oposta a da locomotiva. Este carro possui cabine de controle 

para o maquinista, utilizada quando a locomotiva empurra o trem. 

Foto: Eduardo de Lanna Malta. 

 

 

 

por Eduardo de Lanna Malta 
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