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Nesta edição do ABPF Boletim
publicamos as notícias da Nacional e das
Regionais, bem como artigos. O primeiro
artigo é escrito por José Luiz Valle Fróes e
trata das ferrovias no Rio de Janeiro. No
segundo artigo o associado Jonas Augusto
Martins de Carvalho fala sobre as
locomotivas alemãs na RMV. O terceiro
artigo trata de reminiscências ferroviárias e
foi escrito pelo associado Cássio Ruas de
Moraes. Toda colaboração ao Boletim deve
ser
encaminhada
para
o
e-mail
paz.lourenco@gmail.com.

Destaques deste mês



Noticiário da Nacional
Noticiário das Regionais

Artigos
 A foto e a história
 Locomotivas Alemãs na RMV
 Viagem ao Passado

Presidente e diretor da ABPF foram agraciados com a Comenda Ambiental da Estância
Hidromineral de São Lourenço
No dia 20 de março o Diretor-Presidente da ABPF, Hélio Gazetta Filho, e o Diretor da
Regional Sul Mineira da ABPF, Edelmo Dias de Freitas, entre várias outras personalidades,
foram agraciados com a Comenda Ambiental da Estância Hidromineral de São Lourenço-MG.
Essa homenagem é prestada pela instituição às pessoas e entidades de destaque nas
áreas da preservação do meio ambiente, do emprego da água e do desenvolvimento do
turismo limpo e sustentável na região.
Entre as várias autoridades que foram agraciadas com a comenda, destacam-se o
prefeito e ex-prefeitos de São Lourenço, prefeitos de cidades da região e o Presidente do
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Luiz Fernando de Almeida.
Governador de Minas Gerais chega de trem
O Governador de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia, também agraciado com a
comenda, desembarcou de helicóptero no aeroporto de São Lourenço, que fica bem próximo à
Estação de Ramon. Nessa estação, o Trem das Águas, da ABPF, levando a comitiva de
recepção chefiada pelo Prefeito Municipal aguardou a chegada e o embarque do Governador.
(por Geraldo Godoy – ABPF)
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Hélio Gazetta Filho e Edelmo Dias de Freitas com a Comenda Ambiental da Estância Hidromineral
de São Lourenço ao lado do Trem das Águas em São Lourenço-MG.

Regional Campinas
A ABPF-Campinas informa que prosseguem os trabalhos de manutenção da via
permanente com equipe própria. Este trabalho consiste em substituir os dormentes velhos de
madeira pelos dormentes bi blocos de concreto doados pela FCA-Vale. Estamos negociando
um patrocínio para a contratação de uma empreiteira durante seis meses para poder assim
adiantar os serviços.
Após quase quatro meses de trabalho foi entregue novamente ao tráfego o carro CA-38
da antiga EFS (fabricado em 1938 na Alemanhã pela Busch) no dia 18 de março. O carro foi
todo revisado e feita nova pintura e substituição de parte do madeiramento. No seu interior,
foi feita revisão e realinhamento das janelas, bem como limpeza geral e pequenos reparos.
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Carro Busch recém restaurado nas Oficinas de Carlos Gomes. Fotos: Vanderlei Zago.

Na oficina de carros continuam a pleno vapor os trabalhos de marcenaria no carro R-1
da antiga Mogiana. Após o término do madeiramento do teto, que agora aguarda a aplicação
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da manta asfáltica, estamos recuperando partes ruins do madeiramento interno, uma vez que
as partes boas serão mantidas. Faremos a retirada do verniz antigo quimicamente, sem usar
lixas ou espátulas. O interior do R-1 é todo trabalhado e feito com madeiras de lei de
excelente qualidade. Mesmo por anos no sol e na chuva, percebe-se a boa qualidade do
material aplicado pelo pessoal das oficinas de Campinas da Mogiana. As luminárias de tulipas
estão sendo fabricadas e outros serviços relacionados ao carro acontecem concomitantemente.

Interior do carro restaurante R-1 da CMEF em restauração nas oficinas de Carlos Gomes.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Adicionalmente, uma equipe de associados que frequentam assiduamente a VFCJ
recuperaram o interior do carro administração em aço inox. Após a dedetização, lavagem
interior e carpetes, lavagem das cortinas, os senhores João Sigrist e Cristiano Belarmino
concluíram a parte elétrica interna, que consistiu na troca dos interruptores e adequação das
calhas de inox. Resta instalar os chuveiros que já foram comprados e providenciar um botijão
de gás para o compressor. Os custos da contratação dos serviços e materiais foram rateados
pelos associados João Sigrist, Cristiano Belarmino e seu pai Sr. Isaldo, Rodrigo Cunha, Edson
Laurindo e Helio Gazetta.
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Outra vista do interior carro do R-1 em restauração nas Oficinas de Carlos Gomes.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Na oficina de locomotivas, continuam os serviços de recuperação da 338 (caixa de
fumaça) e soldagem dos tubos super aquecedores. No ultimo mês, foram poucas horas
trabalhadas devido ao recolhimento das locomotivas 401 e 604 para manutenção preventiva e
corretiva. No mês de abril esperamos dar um bom adiantamento nos serviços da caixa de
fumaça dessa locomotiva. O tender da 338 também foi lavado e percebemos a necessidade de
trocar o fundo que está com forte corrosão.
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Vista da cabine do carro administração em restauração nas Oficinas de Carlos Gomes.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Interior da caixa de fumaça da locomotiva 338 que se encontra em restauração nas Oficinas de
Carlos Gomes. Foto: Hélio Gazetta Filho.
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Agradecemos a dedicada participação dos associados: Antonio 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 ajuda na manutenção das locomotivas diesel, na geração de luz dos
carros de passageiros e na liderança nos serviços de recuperação do carro administração,
Maurício Alves (Bim Bim), Norberto e Rodrigo Tomassoni, 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, a
empresa GT Locação de Munck Ltda., que colabora no carregamento e transporte de material,
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,
Maurício Poly na assessoria de informática, e a todos os demais que participam e ajudam na
operação da ferrovia. Mais informações pelo e-mail abpfcps@terra.com.br (por Hélio Gazetta
Filho – ABPF)
Núcleo Regional do Vale do Itajaí - NuRVI
O NuRVI informa que no mês de março as atividades voltaram a normalidade, apesar
da quebra da locomotiva em fevereiro. Os associados do NuRVI com apoio da Associação
Tremtur, num grande esforço conjunto, conseguiram consertar a locomotiva 232 a tempo para
os eventos ferroviários programados para o dia 13 de março, justamente o dia em que seriam
lembrados os quarenta anos de desativação do tráfego da EFSC. A coordenação do NuRVI
agradece efusivamente ao associado Germano Purnhagen pelo patrocínio da confecção dos
dois novos êmbolos da 232, bem como pela disponibilização do maquinário da Hergen
Machinery, empresa de sua propriedade, para a usinagem de peças necessárias para a
adequação dos novos êmbolos. Agradecemos também ao associado Alverino Baade, que doou
vários dias de seu tempo para a reinstalação dos êmbolos, inclusive trabalhando até noite
adentro, para que no dia sete de março, véspera de carnaval, pudéssemos realizar os primeiros
testes com os novos êmbolos, testes felizmente coroados de plêno êxito. Agradecemos
também aos irmãos James e Marlon Ilg da ABPF-SC que mais uma vez não mediram
esforços, deslocando-se várias vezes de Rio Negrinho até Subida para dar a necessária
assessoria técnica a nossa equipe, fundamental para o sucesso da empreitada. Agradecemos
também ao chefe de operações do NuRVI, maquinista Charles Thurow, pelo seu empenho e
dedicação, o qual inclusive afastou-se das suas atividades rotineiras nos dias sete e oito, para
finalizar os trabalhos de recuperação da locomotiva. Enfim, agradecemos a todos os
associados e amigos que de uma maneira ou outra colaboraram para que nossa vedete pudesse
voltar a resfolegar orgulhosamente pela serra de Subida no dia 13 de março. O evento
realizado neste dia só não teve maior sucesso em função das intempéries climáticas que
assolaram o Vale do Itajaí nesta semana e que afastaram muitas pessoas das estradas. Mesmo
assim, o evento carreou para Subida cerca de 630 pessoas que realizaram os passeios, além de
outras dezenas que preferiram apenas ver e fotografar o trem realizando suas viagens.
Em Rio do Sul-SC, na estação de Matador, continuam os trabalhos de restauração do
carro P02 fabricado pela Metropolitan em 1928, Este serviço é executado pelo marceneiro
contratado pela Associação Tremtur. Neste final do mês de março os trabalhos se
-8-

ABPF Boletim
Ano VIII n° 97 – Março de 2011

concentraram na fixação e restauração da estrutura primária do carro, que felizmente em boa
parte pôde ser conservada. Lembramos a todos que o acervo do NuRVI, em restauração e por
restaurar, está todo depositado na estação de Matador, e pode ser visitado juntamente com o
museu estático alocado na estação, que está situada no bairro Bela Aliança de Rio do Sul,
Beco Artur Hering - Nº 50. As visitas devem ser feitas preferencialmente no horário comercial
de 2ª a 6ª feira. Agendamentos para visitas e reservas para o trem histórico - cultural devem
ser feitas pelo e- mail ferrovia.efsc@gmail.com ou pelo telefone (47) 3521-9972, com a
secretária Janaína Maísa Schultz. Informações adicionais, pelo site www.efsc.com.br .

Aspecto do carro P 02(fabricado pela Metropolitan em 1928) em restauração na estação de Matador.
Foto: Luiz Carlos Henkels.

Em Apiúna-SC, 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 da Usina
Salto Pilão. Tanto o acervo do NuRVI, bem como a via férrea situada dentro dos limites da
usina, somente poderão ser visitados mediante acompanhamento de sócios do projeto
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ABPF/Tremtur, devidamente autorizados pela portaria da usina. O acesso ao trecho
revitalizado da EFSC se dá a partir do Km 112 + 500m da BR-470 para quem vem de
Blumenau ou km 113 - 500m para quem vem de Rio do Sul. Do acesso na BR-470 até o início
da via férrea são apenas 700 m de estrada asfaltada.

Aspecto interno do carro P 02 (fabricado pela Metropolitan em 1928, ex EF-SPP e RVPSC) em
restauração na estação de Matador. Foto: Luiz Carlos Henkels

Em Indaial-SC, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, localizado
nas dependências da antiga estação ferroviária, na área central da cidade, e que tem o apoio
cultural do NuRVI, realizou no dia 12 de março o evento "40 anos de silêncio" em lembrança
à passagem do ultimo trem da EFSC por esta estação no dia 12 de março de 1971. O evento
contou com a presença das autoridades municipais, prefeito e sócio da ABPF Sergio Almir
dos Santos, vice prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, Secretário da Indústria,
Comércio e Turismo bem como da Diretoria de Turismo que promoveu o evento. Estiveram
presentes também os sócios do NuRVI e populares. A programação cultural contou com
apresentação da Banda Municipal, apresentação de músicas regionais e coquetel com quitutes
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típicos da região. Durante a parte formal do evento as autoridades lembraram em suas falas a
passagem do último trem pela cidade. Luiz Carlos Henkels, como relações públicas e
representando o coordenador do NuRVI, Otávio Georg Jr, agradeceu as autoridades pelo
empenho na manutenção do museu ferroviário destacando sua importância como bem cultural
no município. Em seguida, o associado do NuRVI, Adalberto Barth, quebrou simbolicamente
os "40 anos de silêncio" acionando o sino da estação, doado recentemente por ele ao museu
ferroviário, uma cerimônia por sinal muito bonita. Na ocasião o Sr. Adalberto também cedeu
ao museu ferroviário uma placa de bronze, com a logomarca "EFSC " em alto relevo,
originalmente pertencente a estação de Ascurra, distante 20 km de Indaial, placa esta salva de
destino menos nobre pelas mãos do Sr. Lauro Possamai, que a havia presenteado ao Sr.
Adalberto. Na ocasião os associados do NuRVI, Adalberto Barth e Luiz Carlos Henkels,
também foram homenageados pelo museu ferroviário por suas atuações em prol do museu
ferroviário, recebendo das mãos do Sr. Prefeito municipal placas alusivas. Informamos que o
museu permanece aberto ao público em horário comercial de 2ª a sábado, sendo que sempre
no segundo sábado do mês o atendimento se estende até às 17h. Informações e agendamentos
podem ser obtidos pelo telefone ( 47 ) 3394-0708, com a coodenadora Rita Rosângela Pieritz.
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 história da EFSC na região de Apiúna e Ibirama. Esta exposição foi
organizada pelo escritor Rubens Roberto Habitzreuter, com patrocínio do Consórcio
Empresarial Salto Pilão (CESAP) e apoio cultural do NuRVI. Informações e agendamentos
poderão ser obtidos pelo telefone (47) 3357-4442, com a coordenadora Wilde Bauner.
Ressaltamos que Ibirama dista apenas 10 km da localidade de Subida, onde se encontra o
trecho revitalizado da EFSC. Maiores informações e detalhes com Luiz Carlos Henkels NuRVI - pelo telefone ( 47 ) 3333 - 1762. (por Luiz Carlos Henkels – ABPF-NuRVI)
Regional Paraná
A ABPF-PR informa que em uma iniciativa inédita, a ABPF-PR e a Fargo Guindastes
firmaram dia sete de março uma parceria para a remoção do material ferroviário de
Antonina/PR, para a sede no Depósito de Locomotivas de Curitiba, aonde serão recuperados,
preservados e abertos à visitação pública. A empresa Fargo Guindastes atua na locação de
equipamentos e mão de obra especializada na movimentação de cargas com massa até 90
toneladas. Dispondo de uma frota de equipamentos que oferece suporte para efetuar trabalhos
altamente qualificados em diversos segmentos, contando também com uma equipe altamente
qualificada e treinada dentro dos padrões e normas de segurança humana e material.
A iniciativa vai permitir que o material seja embarcado nas carretas com segurança e a
qualidade de um serviço profissional. Em breve estaremos informando a data agendada para o
transporte. Segundo o diretor de marketing da ABPF-PR Leon Henrique Pereira: “Os anseios
da equipe da ABPF-PR em rever esses materiais retornarem para serem preservados, é uma
luta de anos e a grande vitória para uma associação desacreditada nesse estado. A ABPF-PR é
a Fênix, renascendo de suas próprias cinzas. Ainda nosso trabalho não acabou e nem as
novidades”. A mudança para a nova sede da regional é realizada aos poucos e já está no fim.
Em uma ampla sala, a ABPF-PR irá proporcionar um receptivo de primeira classe para seus
- 11 -

ABPF Boletim
Ano VIII n° 97 – Março de 2011

visitantes e associados. Convidamos você para que venha conhecer a nova ABPF-PR, estamos
abertos a visitação aos sábados das 9h às 17h, aguardamos sua visita.

Entrada da sede regional ABPF-PR, acesso a loja.

Arquivos de fotos e processos sendo organizados na sede desta regional.

Montagem da sala de reunião, biblioteca e arquivos.
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Biombos para proteção da escada, mesa para cafeteira e bebedouro ja instalados.

Vista da fachada da nova sede da ABPF-PR.

Parte do acervo histórico da Regional Paraná. Foto: Luiz Carlos Buchmann de Araújo.
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Associados (da esquerda para a direita) Leon Henrique Pereira (Dir. Marketing), Victor Colombelli,
Raul Carneiro (Dir. Financeiro) e Dieter Korn (Dir. Administrativo) durante reunião na ABPF-PR.
Foto: Luiz Carlos Buchmann de Araújo.

Depois de quase nove meses de reforma em nossa nova sede, podemos finalmente
comemorar. Após tantos infortúnios que acontecem durante a obra, desde o não cumprimento
de prazos por parte de falta de material e verba, até falhas imperdoáveis que você é obrigado a
perdoar chegamos ao fim. Com a mudança prevista para o dia 12/03/2011, a ABPF-PR se
prepara para funcionar a todo vapor. (extraído de http://abpf-pr.blogspot.com/).
Regional São Paulo
A ABPF-SP informa que a empresa Willy Instrumentos de Medição e Controle
Ltda. (ASHCROFT, www.ashcroft.com.br) realiza a recuperação e restauro de antigos
relógios e manômetros de locomotivas a vapor em colaboração com a Regional São Paulo da
ABPF. Esta iniciativa ocorreu através do Sr. Elio T. Fukushima (gerente técnico da Willy),
que em certa ocasião esteve em visita com sua família ao Trem Cultural dos Imigrantes –
Maria Fumaça, quando este ainda operava na estação do Memorial do Imigrante. Durante a
visita e passeio de Trem, o Sr. Elio tomou conhecimento do trabalho realizado pela Regional
São Paulo da ABPF na preservação da história do Trem. Ao final da viagem, o Sr. Elio
conversou com o associado Anderson (chefe de trem) para elogiar o trabalho realizado pela
entidade. E repassou um cartão de sua empresa, mencionando que esta atuava com
instrumentos de medição e controle.
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Já na plataforma da estação, o Sr Elio apontou em direção aos relógios da Locomotiva
à Vapor EFCB – 05 e comentou que se fosse preciso, colocava a empresa a disposição para
fazer manutenção destes equipamentos. Após novas conversas com o Sr Elio, enviamos para a
Willy um lote com algumas peças para os serviços de reparos. Peças estas que foram
graciosamente restauradas, na forma de doação para a nossa entidade.
Esteve em visita a Willy o Sr Sidnei Gonçalves (Diretor Financeiro da ABPF-SP) que
foi retirar os manômetros já restaurados. Recepcionado pelo Sr Elio, este aproveitou a ocasião
e apresentou as instalações da empresa. Agradecemos a Willy Instrumentos de Medição e
Controle na pessoa do Sr Elio, por esta valorosa contribuição. Estes relógios e manômetros
virão a equipar as Locomotivas da entidade, quando for necessária a instalação ou substituição
destas peças, que hoje são uma raridade pela época em que foram fabricadas. Esta doação que
foi concedida a ABPF/SP pela Willy Instrumentação de Medição e Controle Ltda. é de valor
inestimável! Ao Sr Elio T. Fukushima o nosso agradecimento!
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. (por
Carlos Alberto Rollo e Anderson Conte – ABPF-SP).
Núcleo de Rio Claro-SP
Durante o mês de fevereiro, os associados e colaboradores se ocuparam da manutenção
do jardim da sede do núcleo, cortando a grama e limpando a sujeira encontrada. O trabalho de
manutenção foi realizado pelos sócios Eder Schnetzler, Jônatas de Camargo, José Carlos de
Camargo e pelos colaboradores José Lapa Jr. e Roberto dos Reis.

Associado José Carlos podando a grama em volta do truque monumento da sede.
Foto: JJEF Produções.
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Também iniciamos a fazer o inventário dos bens da associação e do futuro museu, para
maior controle do material doado, visando também começar logo a restauração de algumas
peças do mobiliário usado na sede, bem como receber mais doações de pessoas interessadas
em colaborar.
Durante o mês de março continuou a limpeza do jardim, foram pintados os dísticos da
cabine e foi doada uma maquete para a associação, através de Walter Ferreira, antigo dono da
maquete, e do sócio Antonio Cruz da Silva, que intermediou a doação, e que precisará passar
por uma manutenção antes de ser entregue a uso dos associados.
No dia 22 de março, membros da associação foram até Anhumas, onde se reuniram
com a diretoria nacional para tratar de assuntos burocráticos, dividir experiências e dar
prosseguimento aos planos de implantação do museu ferroviário em Rio Claro. Durante a
reunião estiveram presentes o Sr. Hélio Gazetta, o Sr. Geraldo Godoy, o diretor administrativo
do núcleo Eder Schnetzler, o secretário de ferreomodelismo Jônatas de Camargo, o sócio José
Carlos de Camargo e o colaborador José Paulo Milan. A diretoria nacional reiterou o apoio ao
projeto do museu, através da transferência de material rodante, maquinário e cursos aos que
trabalharão na restauração dos carros em Rio Claro.

Pessoal do núcleo durante a reunião na ABPF Nacional. Fotos: JJEF Produções.
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A maquete que foi doada ao núcleo de Rio Claro e que já se encontra em manutenção.
Foto: JJEF Produções.

Associados em dia de reunião, realizadas em dias pré-marcados. Foto: JJEF Produções.

A diretoria do núcleo aproveita e agradece a todos os associados e colaboradores que
estão se esforçando em cumprir o horário de funcionamento e aparecendo nas reuniões préagendadas, apesar das frequentes chuvas que tem atrapalhado e muito o comparecimento de
vários associados. Também aproveita para agradecer ao Sr. José Antonio Curtolo que realizou
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um carreto para a associação, se prontificando a ajudar mais vezes no transporte de peças.
(por Jônatas de Camargo – ABPF – Rio Claro).

A foto e a história
O vagão tanque pertencia a uma usina de açúcar e álcool do governo federal. Esta usina
ficava próxima a Campos, no ramal de Atafona. Em Martins Lage havia o sub-ramal de São
José. Esta linha praticamente só servia para transportar cana das fazendas ali existentes para a
usina. Estes vagões tanques faziam a entrega do álcool anidro através das linhas da
Leopoldina Eles viajavam sempre atrelados na cauda da composição, para evitar que as
fagulhas provocassem incêndios. Até quando vazios era usada esta prática. Naqueles bons
tempos não existia o transporte de combustível em vagões. Primeiro: por causa da guerra (não
havia gasolina). Segundo: a pouca que existia era distribuída em tambores de 200 litros. Estes
tanques foram os primeiros a rodar por estas bandas.

Vagão tanque do IAA para transporte de álcool.

As locomotivas alemãs diesel hidráulica Esslingen chegaram aqui mais ou menos em
1950. Tinham uma força extraordinária. Faziam a linha Barão de Mauá a Campos.
Transportavam açúcar, cimento, etc. Tracionavam também o Expresso, o Rápido e os
Noturnos. A bomba hidráulica que acionava as rodas usava óleo especial para esse sistema.
Porém como nem sempre havia o óleo “Telus” para completar, empregava-se óleo comum de
carter, com resultado desastroso. Como a linha não possuía condições de suportar pesos
maiores do que as vaporosas e a alta velocidade desenvolvida por essas locomotivas diesel, os
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acidentes tornaram-se comuns. Houve um acidente perto de Campos, em uma passagem de
nível, onde a locomotiva tombou. O motorista do caminhão argumentou que o apito que ele
ouviu foi de buzina de caminhão e não de trem. Por isto ele tentou passar e se deu mal. Foram,
depois, transferidas para o Rio Grande do Sul, mas tiveram vida curta.

Locomotiva diesel-hidráulica Esslingen na EF Leopoldina.

Carro da Estrada de Ferro Rio das Flores.
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Nos bons tempos, quando a ferrovia era importante, a EFCB construiu uma ferrovia
partindo de Governador Portela e indo até Barão de Vassouras onde já passava a linha de
bitola larga da Central, que seguia em direção a Juiz de Fora, via Três Rios. Os fazendeiros de
Valença, que eram grandes produtores de café, por sua vez criaram a Cia. Valenciana que,
partindo de Barão de Juparanã, seguia até Valença. Mais tarde foi até Jacutinga, onde
encontrava a Rede Mineira. Os fazendeiros de Rio das Flores criaram a Estrada de Ferro Rio
das Flores, que saindo de Valença ia até Afonso Arinos, onde encontrava novamente a Central
de bitola larga, que seguia para Juiz de Fora. Todas essas ferrovias tiveram vidas efêmeras,
sendo encampadas pela Central. Todas eram de bitola métricas. Hoje só existem saudades.
Tudo foi erradicado. A única melhoria executada pela Central, foi ligar a ferrovia de Barão de
Valença a Barão de Juparanã. Uma era perto da outra, porém uma estava de um lado da Rio
Paraíba do Sul a outra do outro lado. Como já havia a ponte de bitola larga foi só colocar o
terceiro trilho.
por José Luiz Valle Fróes
Locomotivas alemãs na RMV
Apesar da maioria das locomotivas do parque de tração da RMV serem de origem
norte-america - leia-se Estados Unidos – houve uma parcela de locomotivas inglesas e alemãs.
Neste artigo, serão abordadas as locomotivas de procedência germânica. Foram quatro os
fabricantes que forneceram essas locomotivas, direta ou indiretamente, como será abordado
adiante. Estes são: Berliner Maschinenbau Actien-Gesellschaft vormals Louis Schwartzkopff,
o qual por razões óbvias iremos nos referir ao longo do texto somente como Schwartzkopff;
Kraus & Cia; J.A. Maffei e Henschel & Sohn.
Em 1912, a então RSM – Rede Sul Mineira adquiriu nove 2-8-0’s junto ao fabricante
Schwartzkopff, numeradas de 210 a 218. Em 1939, as locomotivas foram renumeradas como
402 a 410 já na RMV – Rede Mineira de Viação. Em 1913, foram adquiridas mais quatro 2-80’s, que no entanto foram entregues diretamente a EFCB provavelmente devido à algum
acerto de contas entre as duas ferrovias. Posteriormente na Central elas vieram a receber os
números 1221 a 1224, sendo transferidas à RFN por intermédio do DNEF em 1955. Em 1922,
mais cinco unidades idênticas foram adquiridas, numeradas de 250 a 254, que na RMV
receberam os números de 411 a 415. Dessas locomotivas, infelizmente nenhum exemplar foi
preservado.
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A RSM adquiriu em 1919 uma pequena locomotiva do fabricante Krauss & Cia.,
rodagem 0-8-0T numerada como 240. Com a renumeração geral das locomotivas pela RMV
em 1939 ela recebeu o número 154. Esta locomotiva não foi preservada.
Em 1920, a RSM adquiriu de “terceira mão” duas locomotivas tipo Mallet da
Companhia de Mineração Santa Matilde, que por sua vez já as havia adquirido de “segunda
mão” da Rhatische Bahn (Ferrovia Rética) na Suécia. Estas locomotivas foram fabricadas pela
J.A. Maffei em 1891. Na RSM, receberam os números 241 e 242. Após a formação da RMV
(Rede Mineira de Viação) em 1931, as duas 2-4+4-0 foram renumeradas como 331 (Sul) e
330 (Sul). Em 1939 apenas a n° 330 recebeu o número 156 de acordo com o novo padrão de
numeração das locomotivas. Nenhuma dessas locomotivas foi preservada.

Já em 1925, a RSM adquiriu junto a Schwartzkopff duas 2-8-2, numeradas como 280 e
281, que ainda na RSM foram renumeradas como 310 e 311; na RMV se tornaram as nº 501 e
502. Seis 4-6-2 foram adquiridas neste mesmo ano, numeradas de 263 a 268, que na RMV
eram as 304 a 309. A número 307 foi a única preservada dessas locomotivas, estando hoje na
rotunda de São João del-Rei.

Nova encomenda à Schwartzkopff em 1926, dessa vez foram três 2-8-2 numeradas de
284 a 286, ainda na RSM renumeradas de 312 a 314 e finalmente na RMV 503 a 505, e mais
três 4-6-2 recebendo a numeração 269 a 271, na RMV 310 a 312. Dessa série adquirida em
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1926, somente a RMV 505 foi preservada, e hoje está operacional na VFCJ-ABPF em
Campinas-SP.

Em 1927 a Schwartzkopff forneceu dez 2-8-2, numeradas de 315 a 324, na RMV 506 a
515. Adquiriu-se também cinco 4-6-2, numeradas de 272 a 276. Como a RSM possuía linhas
“montanhosas”, o tipo 4-6-2 “Pacific” não era o ideal, tendo então a RSM vendido as números
273, 274, 275 e 276 à Oeste de Minas. Quando da renumeração da RMV em 1939, essas
quatro locomotivas como eram da EFOM receberam os números inicias da série das 4-6-2,
ficando então como 300, 301, 302 e 303. A única das 4-6-2 1927 que ficou na RSM se tornou
a 313. Infelizmente nenhuma dessas locomotivas foi preservada.

A antiga Estarda de Ferro Paracatu – EFP – adquiriu em 1930 uma pequena 2-8-2 junto
à Schwartzkopff, a qual recebeu o nº 60. Quando esta ferrovia foi incorporada à Oeste de
Minas, essa locomotiva recebeu o n° 256. Em 1939 com a definição do padrão de numeração
da RMV, esta locomotiva recebeu o n° 500.
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Já em 1946, a RMV recebeu em troca de sete carros de passageiros com a EFVM –
Estrada de Ferro Vitória a Minas – três locomotivas tipo 2-8-2 “Mikado” fabricadas pela
Henschel & Sohn em 1937. Já na RMV, seguindo o padrão de numeração das locomotivas,
estas vieram a receber os números 527, 528 e 529, onde foram aproveitadas nos trens de
calcário com destino às Siderúrgicas de Barra Mansa e Volta Redonda. Infelizmente, nenhum
exemplar destas locomotivas foi preservado.
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Portanto, no total a RMV possuiu cinquenta locomotivas de procedência alemã, sendo
quarenta e quatro Schwartzkopff, três Henschel & Sohn, duas J.A. Maffei e uma Krauss;
sendo que as Henschel e as J.A. Maffei foram adquiridas de segunda e terceira mãos. De todas
essas locomotivas, apenas uma 4-6-2 (RMV 307) e uma 2-8-2 (RMV 505) foram preservadas.
Obs.: não foram consideradas aqui as quatro 2-8-0’s de 1913, pois as mesmas foram
recebidas pela EFCB, nunca tendo chegado a RMV.
por Jonas Augusto Martins de Carvalho

Viagem ao passado
Nos últimos vinte anos dediquei-me a recuperar nos menores detalhes possíveis a
memória que me foi mais cara entre todas dos meus anos de formação e crescimento. Quando
menino, conheci, viajei neles, curti com paixão os trens da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. Depois, crescendo, os estudos, o trabalho, o sustento da família, fizeram com que essas
lembranças ficassem adormecidas muito tempo. Somente quando a maturidade chegou é que
acordei para minha infância embevecida com aqueles trens, sempre presentes no nosso dia a
dia.
Em primeiro lugar, Piracicaba, minha terra natal. Um fim de linha, dizia meu pai.
Realmente, os trilhos chegaram até lá e os planos para prosseguir adiante foram abandonados.
As locomotivas giravam e voltavam com o mesmo trem. Geralmente eram as Baldwin 4-6-0
(sistema de classificação que dá o número de rodas da locomotiva: primeiro o número de
rodas-guia, segundo o de rodas motrizes e terceiro o de rodas de ré, que ajudavam a distribuir
o peso nos trilhos), de que me lembro muito bem estacionadas, aguardando a partida. Às
vezes encontrava-se na estação uma 4-4-0 manobrando no pátio. Vi-a também tracionando
trens de carreira. Os carros de passageiros usados no ramal de Piracicaba eram os de madeira,
sempre muito bem conservados.
Em segundo lugar, o Horto Florestal do Guarani, nas férias, onde meu tio era
engenheiro agrônomo. Ficava na linha tronco da Paulista, entre Guatapará e Martinho Prado.
Para chegar lá, íamos de carro até Limeira, onde meu pai nos deixava e voltava para
Piracicaba para trabalhar. Ali tomávamos o trem de aço nessa época, com uma locomotiva
elétrica apelidada de V-8 nova e reluzente. Após muitas estações grandes e pequenas, sempre
com a pontualidade, a ordem e a limpeza da Paulista, chegávamos a Rincão. Havia aqui o
espetáculo da troca das locomotivas: a elétrica se desligava e recuava, passando no desvio a
nosso lado, enquanto lá na frente vinha de ré a máquina verde-oliva a vapor. A ponte do rio
Mogi-Guaçu, passando Guatapará, indicava que o Guarani estava próximo.
O horto era uma festa para um observador de trens. Mesmo que não fôssemos à
estação, os trens eram visíveis do terraço da casa-sede. Isso fazia com que eu jamais me
desligasse dos ruídos que anunciavam a aproximação de um comboio. Geralmente íamos à
estação às 14 horas e ficávamos até as 14 e 30 minutos, quando passavam trens de
passageiros, um em cada sentido. Primeiro, o que vinha de São Paulo para Barretos. Depois,
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o de Barretos em direção a São Paulo. O cruzamento entre eles se dava na estação de
Martinho Prado. Os trens de passageiros da linha tronco tinham os carros de aço e vinham
com as locomotivas a vapor Alco ou Baldwin 4-6-0 na tração. Pelo menos uma vez, em
véspera de feriado e dia de trem comprido, vi uma locomotiva enorme, maior que as habituais,
com certeza uma das grandes Alco 4-6-2. Se me detenho em tantos detalhes é porque depois
isso tudo eu procurava reproduzir em desenho na lousa ou no papel.
O ponto alto daquelas férias era que, além de observar, eu também viajava, levado pelo
meu tio a serviço. Como engenheiro-agrônomo da Paulista, ele supervisionava um
determinado número de hortos florestais. Assim estive, entre outros que me fogem à
memória, nos hortos de Aimorés, Bebedouro, Ibitiúva, Córrego Rico e, mais de uma vez, no
de Rio Claro, onde ficava a chefia.
Assisti, naqueles anos, a duas transições importantes: uma, a substituição das
locomotivas a vapor pelas diesel-elétricas. Outra, o começo da operação do Trem Azul.
Apesar da beleza desses trens, confesso certa decepção com as mudanças. Gostava mesmo
daqueles carros de aço com truques de três eixos!
Nessas viagens, cruzava com todo tipo de material ferroviário, desde as pequenas
manobreiras encostadas nos desvios até uma vez a famosa “jibóia”, assim chamada por ter
longa caldeira e cinco pares de rodas motrizes para tracionar trens de carga. Dos trens de
carga, com suas máquinas robustas, lembro-me menos. Chamavam-me mais a atenção as
rodas altas das locomotivas de passageiros de maior velocidade.
Esse período a que me refiro abrange de 1946 a 1952, ou seja, dos meus seis aos doze
anos de idade. Depois acabou para mim simplesmente porque meu tio deixou a Companhia
Paulista mudando-se para exercer sua profissão em Ribeirão Preto, onde gozou sempre de
respeito e prestígio como engenheiro-agrônomo.
Alguns anos depois, já saudoso da Paulista e estudando Medicina em Ribeirão Preto,
numa ida a Piracicaba, desci do ônibus em Pirassununga, onde tomei o trem para
Cordeirópolis, fiz a baldeação para a linha tronco até Limeira e dali tomei novamente um
ônibus para Piracicaba. Provavelmente em 1958 ou 1959. Nunca me esqueci que estranhei a
locomotiva quando ela encostou: esperava uma Alco ou Baldwin iguais às que via no
Guarani, mas veio essa grande 4-4-0 de grossa caldeira e chaminé baixa. Somente muito mais
tarde identifiquei-a como uma das locomotivas alemãs Borsig, cuja existência até então
ignorava.
Mais alguns anos passaram e em 1965, tendo que ir uma ocasião de São Paulo a
Ribeirão Preto, escolhi fazê-lo pelo trem, descendo em Barrinha e completando o trajeto de
ônibus, como em outros tempos. O que me marcou nessa viagem foi constatar a quebra do
padrão rigoroso da Paulista, que havia sido estatizada poucos anos antes, com vários tipos de
carros fazendo parte da composição. A Paulista de minhas lembranças fazia absoluta questão
da uniformidade dos carros em seus comboios.
Para a recuperação dessas memórias comecei a pesquisar e pouco a pouco fui
identificando os lugares por onde havia passado e os trens em que viajara. Estive no horto do
Guarani em 1985, mais de trinta anos depois das últimas férias de menino. Ainda mantinha os
eucaliptais, as benfeitorias haviam mudado muito, a colônia estava lá e a casa principal ainda
de pé, mal conservada, abrigando pessoal da FEPASA. Encontrei intacta a alameda de
eucaliptos que nos levava à sombra até a estação, mas esta tinha sido demolida, ficando um
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monte de entulho sobre a plataforma. O armazém restava abandonado. Dentro de pouco
tempo, tudo seria destruído pelo MST.
No fim dos anos oitenta e início dos noventa, fiz várias vezes uma viagem circular nos
trilhos que haviam sido da Paulista, agora pela FEPASA, em reconhecimento das antigas
estações. Ia de Ribeirão Preto a Araraquara de ônibus, daí de trem até Barrinha e novamente
de ônibus para Ribeirão. As estações desse trecho eram agora a mostra do abandono e
desinteresse, um ocaso triste para o grande império que foi a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro. Minha mulher foi compreensiva ao não achar que eu estava perdendo o juízo.
Para me convencer de que tudo não tinha sido um sonho, ou uma vida em outro
planeta, procurei descobrir e rever, ainda que em fotografias, aqueles trens e locomotivas da
minha infância. Pesquisei o trabalho dos aficionados e historiadores das ferrovias, os poucos
livros publicados, os museus, todas as revistas e fotos, conseguindo reunir uma coleção sobre
nossas estradas de ferro. Há mais de vinte anos frequento a Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária e sua Viação Férrea Campinas-Jaguariúna, onde tenho grandes
amigos. Sinto-me grato a todos esses dedicados companheiros preservacionistas cujo trabalho
jamais será em vão: quanto a isso, posso atestá-lo pessoalmente.
por Cássio Ruas de Moraes
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