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Nesta edição de número 103 do
ABPF Boletim apresentamos as notícias das
Regionais da ABPF, a última parte do artigo
sobre as ferrovias em Zurique na Suiça, um
breve relato sobre a história da locomotiva
327, dois artigos sobre a EFOM escritos por
integrantes do NEOM e a história das
locomotivas U23-C no Brasil. Toda
colaboração ao Boletim deve ser
encaminhada
para
o
e-mail
paz.lourenco@gmail.com.

Destaques deste mês


Noticiário das Regionais

Artigos
 A locomotiva nº 327 da Leopoldina
 As “não Baldwin” da bitolinha da EFOM
 Carros históricos da E.F. Oeste de Minas
 U23C – Histórico desde a fabricação até os
dias atuais
 De trem em Zurique (3ª. parte)

Regional Campinas
A ABPF-Campinas continua a pleno vapor com os trabalhos na Oficina de Carros de
Carlos Gomes. Estamos trabalhando na restauração do carro CA-18, fabricado na Bélgica e
oriundo da VFRGS, que desde 1984 presta bons serviços na VFCJ. Como citado no último
informativo, o mesmo apresentava alguns pontos atacados por cupim, e por isso decidimos
restaurá-lo por completo. As colunas do lado externo já foram refeitas, tanto na recuperação
da estrutura quanto no revestimento externo, feito em peroba para que a mesma tenha boa
durabilidade, e por baixo (em cima da pingadeira) colocamos chapas de latão iguais às usadas
pela Cia. Mogiana para que a água não adentre mais nas colunas. Estão prontas e sendo
instaladas as cambotas no teto, sendo que boa parte do madeiramento já está no lugar. A
instalação elétrica é bem antiga pois os fios utilizados são encapados com pano. Apesar de
estar funcionando, a fiação será substituída.
Os serviços no carro restaurante CR-10 (R-1) da Mogiana continuam sendo feitos aos
poucos. O associado Antonio Edson já reinstalou o conjunto de válvulas de freio que foi
testado com muito êxito, inclusive a parte pneumática do abastecimento de água funcionou
muito bem. Pela oficina também passaram por pequenos reparos alguns dos carros que estão
no tráfego.
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Aspecto do carro CA-18 em restauração. Note as chapas de latão instaladas junto às colunas.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Vista do teto do carro CA-18 em restauração nas Oficinas de Carlos Gomes.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

Na Oficina de Locomotivas prosseguimos com os serviços de restauração da
locomotiva Pacific de três cilindros no. 338. O tênder dela está praticamente pronto, restando
pequenos detalhes de solda para já entrar na pintura, sendo que o assoalho do estrado está
concluído e aguarda a instalação da parte de cima. Encontra-se em estudo a possibilidade de
adaptação de truques com mancais rolamentos no tênder. Na locomotiva, estamos adaptando
um novo para-choques de aço, oriundo da RMV e que foi cedido há muito tempo pela RFFSA
para a Regional Sul Minas. Um colaborador da VFCJ trabalha na usinagem de componentes
do conjunto de super aquecedor da 338. As locomotivas 401 e 505, que fazem os trens
maiores da VFCJ, visitaram a oficina para realização de manutenção .
Concomitantemente, estamos trabalhando na pequena Brookville no. 18, adquirida da
CBA pelos associados Edson Laurindo e Helio Gazetta, na qual é feita a caldeiraria e
preparação para pintura. Aguardamos a aquisição ou fabricação de um par de engates para ser
adaptado na mesma. A Brookville no. 17, que teve o motor diesel retirado, teve comprado um
novo motor de um depósito em Piracicaba-SP, através de nosso grande colaborador Sr. João
Sigrist da empresa GEATEC, que além de conhecimento técnico, tem muitos contatos com
depósitos e oficinas. Agora aguardamos um mecânico profissional para testar o motor e ver o
que pode ser feito para colocarmos a locomotiva em funcionamento.
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Acima: Carros CA-18 e CR-10 durante manobra nas Oficinas de Carlos Gomes.
Abaixo: Preparação da locomotiva 338 para receber novo para-choques.
Fotos: Hélio Gazetta Filho.
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Para-choques a ser instalado na locomotiva 338.
Foto: Hélio Gazetta Filho.

A VFCJ recebeu mês passado dois reboques de auto de linha, usados na manutenção da
via permanente, sendo um Plasser e outro da Geovia. Agora em setembro, recebemos mais um
lote de doação da VALE – EFVM: um auto de linha de prefixo AL-43, sem motor, para ser
recuperado. É um belo auto de linha, mas que necessita de adaptação de motor e revisão geral
para entrar em funcionamento. A ABPF agradece mais uma vez o empenho dos amigos e
colaboradores da EFVM, pelo empenho e dedicação para que esta doação fosse concretizada.
O auto, assim como os reboques, estavam encostados no pátio de Governador Valadares-MG.
Estamos aguardando a data para fazer um trem especial com algumas autoridades e
com isso preparamos nosso carro especial, o carro CL-14, ex Mogiana transformado em carro
administração pela Fepasa em 1980. Ele foi todo lavado externamente e internamente,
inclusive os estofados e carpetes. O carro já se encontra em Anhumas para ser usado.
Cabe sempre ressaltar que a VFCJ não recebe nenhum subsídio governamental e de
particular, trabalhando e se mantendo apenas com a receita dos trens, cuidando de todo o
material rodante e via permanente. E ainda assim investimos em materiais que não gerarão
receitas, mas que são itens de preservação e por isso merecem cuidados e investimentos como
por exemplo, o carro administração em inox, o carro administração da Mogiana e Leopoldina,
dentre outros, e também as pequenas locomotivas a vapor que são operacionais como as no. 4,
5 e 980.
A via permanente continua na substituição dos dormentes de madeira por concreto,
alternando na recuperação das fixações que adquirimos por compra da FCA. Como é fixação
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usada, precisa ser escolhida e preparada para usar novamente. Também estamos aproveitando
o período da estiagem para fazer o transporte de mais dormentes para o nosso trecho. Do total
de 32.000 dormentes de concreto usados doados pela VALE-FCA, conseguimos transportar
16.635 para a VFCJ, sendo que 11.797 já foram assentados na linha, perfazendo
aproximadamente pouco menos de 8 km de linha. Os dormentes foram aplicados nos trechos
mais críticos, em especial nas curvas.
A obra da extensão da linha de Anhumas a Arautos da Paz, que informamos estarem
paralisadas no último informativo, aparentemente serão retomadas, pois a Prefeitura de
Campinas está se esforçando para reiniciar as obras e para tanto está revendo os contratos e
custos. Vamos aguardar o próximo mês para termos mais informações. A única coisa que não
parou, é o transporte de dormentes de concreto para o novo trecho.
Agradecemos a dedicada participação dos associados: Antonio Edson Laurindo dos
Santos, Jean Claud Ducombs, Cristiano Belarmino e seu pai Sr. Isaldo Belarmino, que
colaboram com a 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 e a liderança nos serviços de recuperação do carro administração em
inox, à empresa Monbras de Piracicaba-SP, que sempre colaborou na doação de refratários e
de uma Forja para uso nas oficinas, Mauricio 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, Sr. Albert Blum, 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, 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, Mauricio Poly na assessoria
dos serviços de informática, e outros 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 neste mês de setembro, lamentavelmente, mais uma vez a ação
do mau tempo afetou severamente os trabalhos e a atuação da composição histórico cultural
do NuRVI. A ocorrência de enchente no Vale do Itajaí entre os dias oito e onze de setembro,
de proporções bastante acentuadas na região de Blumenau-SC, e de consequências
catastróficas para a região do Alto Vale do Itajaí e região de Apiúna-SC, obrigaram ao
cancelamento dos passeios programados para o dia 11. Já no sábado dia 10, ao percorrermos a
via férrea em Subida constatamos a queda de uma barreira de aproximadamente 50 m de
extensão no km 0,220 no início do trajeto, a poucos metros da entrada do túnel sentido
Subida. Além desta, registramos outras barreiras menores, a maioria de fácil remoção, mas
que irão exigir tratamento específico de encosta. O curioso é que a barreira maior ocorreu
numa área em que não houve movimentação de terra recente. Na área revitalizada, o
comportamento das encostas pode-se dizer que ficou dentro do previsto, tendo em vista o
grande volume de chuva que ocorreu. Recentemente, em comum acordo com as diretorias do
NuRVI e Fundação Tremtur, optou-se por cancelar também os eventos previstos para oito e
nove de outubro. Esta decisão foi tomada em função da dificuldade que há para a retirada da
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Nos seus arredores, a força da barreira estufou e empurrou o leito da ferrovia,
torceu trilhos e mexeu com a estrutura do murro de arrimo que ali existe.
Foto: Charles Frederico Thurow.

barreira, cujo acesso rodoviário é muito difícil. Será preciso preparar o leito ferroviário para o
acesso a tratores e caminhões, objetivando o menor impacto possível na linha. Mesmo assim
verificamos que o leito estufou num ponto específico e será necessária a contratação de
empreiteiro especializado para tratar da retificação da linha nos pontos mais críticos.
Espera-se que no mês de novembro os passeios, única fonte de renda que temos,
possam ser retomados, já que a procura pelos mesmos, a despeito de tudo, continuam grandes
e por isso confiamos que a diretoria da Fundação Tremtur, cujos diretores também foram
duramente atingidos pela catástrofe, possam em breve retomar suas atividades rotineiras e se
dedicar aos trabalhos de recomposição da via férrea. O NuRVI lamenta a impossibilidade de
realização dos passeios de oito e nove de outubro, único mês do ano em que teríamos duas
datas para os passeios no afã de atender ao grande número de turistas que visitam a região em
função das festas de outubro. Porém, momentaneamente a segurança operacional vem em
primeiro plano.
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Aspecto da barreira de 50 m de extensão que caiu sobre a linha revitalizada da EFSC na altura do
km 0,220. A dificuldade de acesso rodoviário e a grande quantidade de água que ainda verte da
barreira são complicadores para sua retirada. Foto: Charles Frederico Thurow

Em Rio do Sul-SC, na estação de Matador, neste mês de setembro todas as atividades
foram suspensas em função da enchente. A estação situada num nível mais alto, serviu de
abrigo e refúgio para dezenas de pessoas desalojadas. Da mesma forma o material rodante do
NuRVI também escapou da inundação e serviu para depósito dos pertences destas famílias .
Mais detalhes e informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 47 ) 3521-9972, com a
secretária Janaína Maísa Schultz, ou pelo e-mail ferrovia.efsc@gmail.com .
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
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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 – que se
desenvolve por dentro do pátio da Usina Hidrelétrica Salto Pilão, local onde também se
localiza a gare e abrigo da composição histórico cultural, só poderão ser visitados com
acompanhamento de associados do projeto ABPF / Tremtur, devidamente autorizados pela
gerência da Usina. O acesso à localidade de Subida se dá pela rodovia BR-470, km 112 + 500
m para quem procede de Blumenau-SC e km 113 – 500 m para quem procede de Rio do Sul.
No entanto, neste mês de outubro desaconselhamos a visitação do trecho em decorrência dos
problemas lá ocorridos.

Roda de vagão ferroviário da marca SUFUNGE, ano 1973, recebida em doação pelo Museu
Ferroviário de Indaial. A doação foi feita por Anderson Alves de Lima, mas, ficará em nome de seu
filho Iuri Alves de Lima. Foto: Luiz Carlos Henkels.

Em Ibirama-SC, a Fundação Cultural, situada no antigo Hospital Hansahoehe, mantém
aberta ao público a Sala Hermann Baumann com mostra fotográfica relativa as atividades da
EFSC em Apiúna e Ibirama. A exposição foi organizada pelo escritor Rubens Roberto
Habitzreuter com apoio do CESAP (Consórcio Empresarial Salto Pilão) e com apoio cultural
do NuRVI. Mais detalhes e agendamentos com a coordenadora Wilde Bauner pelo telefone
(47) 3357- 4442. Lembramos que Ibirama dista apenas 10 km do trecho revitalizado da EFSC,
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sendo que em frente ao trevo de acesso à cidade, na BR-470, encontra-se a centenária ponte
metálica do ramal Ibirama da EFSC, cosntruída pela Bachstein & Kopell em 1909. A obra
restaurada em 2005 pelo CESAP, certamente merece uma visita.
Em Indaial-SC, o Museu Municipal Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva, situado na
antiga estação ferroviária, no centro da cidade, permanece aberto ao público em horário
comercial de 2ª à sábado, sendo que no segundo sábado do mês excepcionalmente o
atendimento se estende até às 17h . O museu tem ampla exposição fotográfica relativa à
EFSC, documentos e peças ferroviárias de várias procedências, e tem o apoio cultural do
NuRVI. No mês de agosto o museu recebeu a doação de uma roda de vagão ferroviário de
marca SUFUNGE, datada de 1973. Desprovida de eixo, esta roda será de fundamental
importância nas palestras elucidativas feitas principalmente a estudantes, ajudando na
compreensão da montagem de um truque ferroviário. A doação foi feita por Anderson Alves
de Lima em nome do seu filho Iuri Alves de Lima. Anderson havia comprado esta roda de
uma metalúrgica da cidade de Timbó a qual utiliza sucata de material ferroviário como
matéria prima para o ferramental que industrializa. Convém ressaltar que esta doação só
chegou a bom termo graças a atuação firme e perseverante da coordenadora do museu, Rita
Rosângela Pieritz que, com muita disposição, sempre trata de arranjar mais novidades para o
museu. Para nós do NuRVI sentimo-nos gratificados, pois a cada mês aumentam as doações e
os depósitos em consignação de peças para o museu, cumprindo-se aos poucos o que dizíamos
ao Sr. Prefeito Municipal por ocasião da inauguração do mesmo, de que uma vez o museu
instalado, gradativamente a comunidade mais e mais se interessaria em fazer doações e se
encorajaria a ali deixar seus pertences ligados a memória do trem. Mais detalhes poderão ser
obtidos com a coordenadora Rita Rosângela Pieritz pelo telefone ( 47) 3394-0708 ou pelo email museu@indaial.sc.gov.br .
Em Blumenau, que dista 25 km de Indaial, recomendamos uma visita à histórica
locomotiva Macuca, uma Orenstein & Kopell – rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que a
partir de 1935 passou a ser a Nº 1 da EFSC. Neste mês de setembro a Macuca recebeu
consertos na sua chaparia e nova pintura. A locomotiva se encontra exposta no jardim da
Prefeitura Municipal, local onde no passado era o km 0 da ferrovia. A partir deste ponto
também podem ser visitados ou pelo menos vislumbrados a majestosa ponte metálica, o túnel
de 80 m e a ponte dos arcos, obras que, atualmente, atendem ao fluxo urbano rodoviário de
Blumenau.
Mais informações sobre as atividades do NuRVI com Luiz Carlos Henkels, secretário
e relações públicas do NuRVI, pelo telefone ( 47 ) 3333-1762.
Regional Sul de Minas
Em Cruzeiro-SP prossegue a reforma da locomotiva Mikado 522 originalmente da
RVSM e depois RMV. Concluiu-se o processo de desmontagem da locomotiva incluindo a
retirada dos tubos da caldeira e remoção de parte da caixa de fumaça que estava podre. Mais
informações no Blog da Regional em >https://abpfsuldeminas.wordpress.com/. (por Bruno
Sanches – ABPF-Sul de Minas)
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Regional Paraná
A equipe da ABPF-PR trabalha a todo vapor na restauração dos carros de passageiros
recém-chegados. Iniciamos a remoção das partes avariadas do S-53 e a confecção de 72
poltronas basculantes para os três carros que farão parte de passeio de Maria Fumaça. Com
previsão de entrar em operação em 2012, será composto por três carros de madeira da década
de 20 e 30, com capacidade total de 132 passageiros, sendo o primeiro trem a vapor da
Regional. O trajeto de operação ainda está em análise, mas já prevê dois passeios aos
domingos.
Para o Diretor de Marketing da ABPF-PR, Leon Henrique Pereira, o passeio de Maria
Fumaça apresenta-se como sendo uma opção de lazer, além de ser uma atividade que atrai
milhares de turistas ao ano. A oportunidade de andar de trem a vapor, de fazer um passeio que
não seja cansativo e com baixo custo, destaca esse passeio dos demais, além de oferecer aos
passageiros a oportunidade de conhecer a história e o funcionamento desta obra-prima da
engenharia que é a locomotiva a vapor.

Locomotiva 2-6-0 nº 11 sendo restaurada.

Maquinista Victor lubrificando as braçagens da locomotiva.
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Paulo manobrando o S-53 para iniciar os reparos.

Carro S-53 varanda e truque avariados.

Carro S-53 varanda e engate avaridos.

- 12 -

ABPF Boletim
Ano IX n° 103 – Setembro de 2011

Rodrigo e Paulo na remoção das partes avariadas.

Robson na varanda verificando o freio manual.

Confecção e teste de espaçamento das poltronas.
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Teste de espaçamento das poltronas.

Em breve estaremos abrindo vagas para convênios de empresas, o objetivo é conceder
descontos especiais e participação exclusiva em sorteios e concursos aos seus colaboradores.
(extraído de http://abpf-pr.blogspot.com/).
Núcleo de Rio Claro-SP
A ABPF-RC informa que durante o mês de setembro, o Núcleo realizou diversos
trabalhos na sede, para conservação da mesma. O diretor financeiro Roberto dos Reis
comprou e instalou um mural para recados, que nos fazia muita falta para a comunicação entre
a diretoria e os demais associados. O trabalho foi realizado pelo mesmo no começo do mês.

O novo mural da sede.
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Acima e abaixo: instalação da torneira. Foto: Roberto dos Reis.

Foi reinstalada, na manhã do dia 18/09, a torneira que havia no jardim da cabine. As
obras foram feitas pelos diretores Financeiro (Roberto dos Reis) e de Marketing (Leocádio
Mançal), junto com um dos associados (Arnaldo Stocco). Além da torneira, foi instalado um
registro e uma caixa de proteção ao conjunto. Os materiais foram comprados e doados pelos
associados ao Núcleo. Agradecemos aos diretores Roberto e Leocádio, e ao associado
Arnaldo, pelo trabalho realizado.
Em reunião realizada no dia 09 de Setembro, foi decidido pela Diretoria do Núcleo e
presentes extinguir a Secretaria de Ferreomodelismo e respectivo cargo, para assim ficar mais
fácil a criação de uma associação de ferreomodelismo na cidade. A decisão foi tomada para
que os ferreomodelistas possam ter mais condições de lutar por uma sala para construírem
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uma maquete e ter um ponto de reuniões, algo que o Núcleo, apesar do interesse, não estava
tendo tempo de correr atrás. Assim ambas as associações, unidas, poderão lutar pela
preservação da história ferroviária.
Também foi feita mais uma rodada de negociações entre Prefeitura, RFFSA, Dnit e
ABPF, para os materiais que estão abandonados em Rio Claro e são do interesse do museu.
Foi entregue uma lista com as peças interessantes ao projeto e será analisada em breve pelos
órgãos competentes, tão logo voltem ao normal após os problemas por eles enfrentados.
Na manhã do dia 24 de setembro, foram trocadas as fechaduras da cabine, pois estavam
ocorrendo problemas em uma delas, o que motivou-nos a realizar a troca. O trabalho foi feito
pelo Diretor de Marketing Leocádio Mançal e pelo associado José Carlos de Camargo.
As novidades poderão ser acompanhadas pelo Blog Oficial da ABPF Núcleo Rio Claro
em http://abpfrc.blogspot.com, e contatos poderão ser feitos pelo e-mail
abpfrioclaro@uol.com.br. (por Jônatas de Camargo – ABPF-RC).

A locomotiva nº 327 da Leopoldina
Quando as Estradas de Ferro eram particulares e também estatais, as ferrovias
particulares eram regidas por estatutos e ordens de serviços rígidas que deviam e eram
cumpridas ao pé da letra, sob pena de punição. Quando a água disponível na região não
satisfizesse às recomendações do fabricante e, não havendo outra na região, a água deveria ser
tratada, ficando própria para o consumo na locomotiva, sem prejudicar o material. Assim as
locomotivas eram mantidas sempre como novas, com a manutenção em dia, lavadas e com os
metais polidos. Cada máquina tinha o seu maquinista. Quando que ele estava de férias a
locomotiva também parava.
As ferrovias que viam no passageiro, além da carga, uma oportunidade de faturar,
procuravam oferecer o melhor, dentro das suas possibilidades. E um meio de melhorar era o
emprego de locomotivas próprias para rebocar trens de passageiros, pois tinham rodas
motrizes mais altas, proporcionando maior velocidade e carregando maior quantidade de água
e combustível. Assim, faziam menos paradas para abastecer. E, além disso, os trens de
passageiros tinham preferência sobre os trens de carga.
Para satisfazer estes quesitos a Leopoldina Railway (companhia de capital inglês)
adquiriu na Inglaterra um lote de 28 locomotivas, tipo “Pacific”, (4-6-2) providas de
superaquecedores, força de tração a 85 % da pressão a vapor 8.355 kg, a saber:
Locomotivas
adquiridas
10
10
08

Numeração
306 a 315
316 a 325
326 a 333
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fabricação
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Livro de Registro de Compras da Leopoldina Raylway com o assentamento da encomenda da
locomotiva 327. Foto reproduzida por Bruno Sanches do acervo do National Railway Museum, York,
UK ( http://www.nrm.org.uk/ - veja também https://abpfsuldeminas.wordpress.com/ )

As locomotivas de nºs. 301 a 315, já haviam sido adquiridas em 1914, as de nº. 339 a
350 foram adquiridas em 1940. Foram construídas na Inglaterra, por outras fábricas, porém
com os mesmos dados técnicos.
Em especial, a locomotiva 327 foi trabalhar na baixada fluminense, tracionando trens
expressos, rápidos e noturnos, entre Barão de Mauá e Cachoeiro do Itapemirim-ES e CamposRJ e Vitória-ES. Mais tarde foi transferida para a rede mineira, tracionando trens expressos
entre Petrópolis (Alto da Serra)-RJ e Ponte Nova-MG e Petrópolis (Alto da Serra) e
Carangola-MG, e noturnos entre Petrópolis (Alto da Serra) e Manhuaçú-MG e Petrópolis
(Alto da Serra) e Dom Silvério-MG.
Com o advento da tração diesel elétrica, a 327 foi colocada para serviços secundários,
indo, por fim, ficar estacionada em Porto Novo (MG). Era acesa de vez em quando para fazer
trens especiais ou para filmagens. Nesta mesma época foi padronizado o sistema de freios e
engates em todas as ferrovias. E, na 327, foi trocado o sistema de freio a vácuo (europeu) para
freio a ar comprimido (Westinghouse), recebendo compressor de ar e os engates substituídos
de pino e manilha para automático. Para isto foi necessário trocar os limpa trilhos, de longos
para curtos.
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A locomotiva nº 327, construída pela Beyer Peacock para a Leopoldina Railway (4-6-2
“Pacific”), restaurada e em funcionamento em São Lourenço, no Trem das Águas, da ABPF.

A Rede colocou a 327 em Ouro Preto-MG, fazendo um trem de turismo entre esta
cidade e Mariana-MG. Tentou transferir o trecho para a iniciativa privada, mas não logrou
êxito. A locomotiva e os carros de passageiros voltaram para Porto Novo. Lá ainda ficou a
locomotiva nº 1170 (ex-Central) que ficava como reserva da 327 caso fosse necessário. A
1170 foi conveniada com a ABPF e de lá foi em carreta para Campinas, onde se encontra até
hoje tracionando trens na “Viação Férrea Campinas-Jaguariúna”.
Uma nova tentativa de trem turístico foi realizada em Miguel Pereira-RJ, fazendo o
trajeto que descia a serra até Conrado-RJ. Ficou como reserva neste local a locomotiva nº
1424, (ex-Central). Nesta cidade ocorreu um grave defeito na 327. O tubo condutor do vapor
do domo até os cilindros furou e a locomotiva ficou sem controle, andando para frente e para
trás. Até que um funcionário mais prático conseguiu subir na locomotiva e colocar a alavanca
em ponto morto. A 327 foi recolhida à oficina de Porto Novo, onde sofreu a troca do tubo,
sendo depois transferida para Três Rios-RJ, onde permaneceu estacionada.
Como ocorreu um deslizamento de terra na serra foi suspenso o trem turístico de
Miguel Pereira. Mais uma vez fracassou esta nova experiência. Como o ramal estava
interrompido as duas locomotivas foram transferidas para Três Rios, onde ficaram abrigadas
em galpão.
Quando foi construído o contorno ferroviário da cidade de Curvelo-MG, o Presidente
da Rede solicitou à ABPF que levasse até lá uma composição com o melhor material rodante
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disponível, colocando a nossa disposição toda a logística, pois o então Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso iria inaugurar o trecho. A composição presidencial foi
composta pela locomotiva nº 1424 mais quatro carros de passageiros da Regional Campinas
da ABPF e um administração da Viação Férrea Rio Grande do Sul. No encerramento do Trem
Presidencial todas as duas locomotivas foram cedidas a ABPF. Porém elas continuaram
estacionadas em Três Rios (RJ).
Em fins dos anos 90, toda a malha da Leopoldina e Central (bitola estreita) foi
concedida para a Ferrovia Centro Atlântica (FCA). Na época eu era o diretor-presidente da
ABPF e aproveitei a oportunidade, em Curvelo, para solicitar ao presidente da FCA que
autorizasse rebocar o material rodante que havia sido passado para a ABPF (as duas
locomotivas 1424 e 327 e diversos carros de passageiro da ex-Central e ex-Leopoldina)
material este que estava estacionado em Três Rios, mais uma carro Caboose em Porto NovoMG e um carro administração em Campos-RJ para Visconde de Itaboraí-RJ, onde
acenderíamos a locomotiva 1424, que completaria o trecho levando o material até
Guapimirim-RJ, onde já havíamos alugado da Flumitrens um desvio e um galpão. Assim
conseguimos fazer o transporte de todo material cedido em convênio com a Rede.
Apesar de dar uma volta enorme, foi o modo mais barato de trazer todo este material
para a Regional RJ da ABPF. Quando da inspeção da locomotiva 327 em Três Rios para
escolher qual deveria ser transportada para Curvelo, verificamos que a 327 tinha diversos
tubos da caldeira furados. Motivo pelo qual foi escolhida a 1424.
Depois de pequenos arranjos em alguns carros de passageiros e na locomotiva 1424,
passamos a fazer o trem turístico entre Guapimirim e Suruí, ou Guapimirim e Visconde de
Itaboraí-RJ, ambos via Magé. Este trecho pertencia à extinta Flumitrens, que nos autorizava e
cedia um inspetor de locomotivas para acompanhar as viagens.
Chegamos a alocar esta composição para a filmagem de novelas da Rede Globo e para
a produção do filme sobre o Barão de Mauá etc. Com estas verbas conseguimos consertar o
compressor de ar da 1424 e compramos tubos sem costura da Tuberfil Ind. e Com. de Tubos
Ltda., de Indaiatuba (SP), pelo valor de três mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e
cinco centavos, conforme fatura nº. UNI-06898. E contratamos uma firma especializada para
substituí-los na caldeira da 327. Do lado da fornalha os tubos foram mandrilados e soldados.
Do lado da caixa de fumaça levaram uma luva de cobre e foram mandrilados. Mas como
havia necessidade de substituir os tubos do superaquecedor, a empresa contratada aproveitou
um dia em que não havia ninguém presente e, ao invés de soltar a tampa da caixa de fumaça
nos parafusos, cortaram-na no maçarico. Motivo este mais do que suficiente para
suspendermos o contrato e conseguir um desconto para corrigir o estrago. Mas mesmo assim
ainda substituiram os tubos do superaquecedor.
Em virtude das autoridades estaduais e municipais, que haviam prometido ajuda para o
sucesso do projeto não haverem cumprido o compromisso, resolvemos suspender a
continuidade do projeto e oferecemos os materiais para as Regionais de Campinas e Sul de
Minas. Interrompemos o aluguel do desvio e do galpão com a Flumitrens, sendo o material
rodante transportado para os novos destinos por carretas.
A locomotiva 1424 que, quando veio para a ABPF já tinha muitos estais soldados para
evitar vazamentos - um procedimento incorreto – teve seu acendimento suspenso para evitar
possível acidente até a correção do problema.
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Lamentamos muito ter que desfazer do material e deixar o berço da ferrovia do país
sem um trem turístico com tração a vapor para poder fazer alguma referência a primeira
estrada de ferro a operar no Brasil.
Posteriormente vieram à minha casa presidente da Flumitrens, o secretário de
Transporte, prefeitos, vereadores etc. pedindo para retornarmos com o trem. Mas, como a
experiência inicial não foi boa, não temos coragem de tentar outra vez.
por José Luiz Valle Fróes
As “não Baldwin” da bitolinha da EFOM
O parque de tração da bitola 0,76m da Estrada de Ferro Oeste de Minas contou no total
com 60 locomotivas, sendo 24 do tipo 4-4-0 “American”, 14 do tipo 4-6-0 “Ten-Wheeler” e
22 do tipo 2-8-0 “Consolidation”. Dessas 60 unidades, apenas “cinco” não eram do fabricante
Baldwin.
No ano de 1911, a EFOM “construiu” sua primeira locomotiva, uma 4-4-0 de simples
expansão que recebeu o nº 38, seguindo ainda a sequência de numeração original. Quase nada
se sabe a respeito dessa locomotiva, e após anos de pesquisa, nenhuma foto sequer dessa
unidade foi encontrada. As poucas informações que se possui são baseadas nos depoimentos
dos ferroviários mais antigos, pois esta locomotiva foi sucateada em tempos mais remotos. Na
primeira renumeração geral, ocorrida em meados da década de 1920, esta locomotiva passou a
ser a nº 11, número este mantido quando da segunda e definitiva renumeração, ocorrida em
1939 já na então RMV – Rede Mineira de Viação.

Foto oficial de fábrica da locomotiva 52 da EFOM – futura 200 e finalmente 50 RMV.
ALCO Historic Photos.

Em 1913 foram adquiridas três locomotivas 2-8-0 do principal concorrente da Baldwin,
a ALCO – American Locomotive Company, sendo construídas nas oficinas da Cooke
Locomotive & Machine Works (ALCo-Cookie), em Paterson, NJ. Não se sabe ao certo o que
teria levado a EFOM a adquirir locomotivas “não” Baldwin, sendo a hipótese mais palpável a
de impossibilidade de atendimento por parte da Baldwin Locomotive Works.
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Foto de fábrica da locomotiva 52 da EFOM – futura 200 e finalmente 50 RMV.
ALCO Historic Photos

A numeração original das três foi 52, 53 e 54. Quando da renumeração que a Oeste de
Minas realizou em meados da década de 1920 utilizando o critério da rodagem, as três
receberam os números 200, 201 e 202.

Locomotiva nº 51 no pátio de Antônio Carlos em 1948.
Foto: Carlheinz Hahmann

Em 1939, já no período RMV, estas três locomotivas receberam os números 50, 51 e
52, seguindo a lógica adotada na primeira renumeração, onde essas três locomotivas
receberam os três primeiros números da série das 2-8-0 devido ao seu menor porte e esforço
de tração em relação às demais 2-8-0.
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- Locomotiva nº 52 manobreira do pátio de Antônio Carlos em 1948.
Acervo ABPF/NEOM

As informações obtidas junto a ferroviários que com elas trabalharam dão conta de que
o desempenho delas era aquém das demais 2-8-0, onde a principal falha apontada era a
ineficiência na geração de vapor das três máquinas, o que motivou a alocação dessas
locomotivas como “manobreiras”. Devido a sua aparência diferenciada, com a caldeira em
posição mais alta, e com diâmetro mais tímido, receberam dos ferroviários o apelido de
“carabinas”.

Locomotiva nº 52 em seus instantes finais, aguardando o maçarico em Divinópolis-MG
em meados da década de 1950. Acervo ABPF/NEOM

A sua “ineficiência” acabou por condená-las ao maçarico na década de 1950, sendo as
três locomotivas sucateadas. A única parte que “sobreviveu” dessas locomotivas é a cabine da
nº52, que nesta mesma época foi transferida para a locomotiva nº58 que até hoje está com ela.
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Locomotiva nº 55, futura nº220 e finalmente 67 RMV na ocasião de sua “inauguração”
em São João del-Rei em dezembro de 1920. Acervo ABPF/NEOM

A quinta e última locomotiva “não Baldwin” era a 2-8-0 nº 55 “construída” pela EFOM
em dezembro de 1920, “não Baldwin” devido ao fato de a caldeira utilizada ter sido fornecida
pela própria Baldwin.

Locomotiva nº 55, futura nº220 e finalmente 67 RMV na ocasião de sua “inauguração” em frente as
oficinas de São João del-Rei em dezembro de 1920. Foto: Muscio Jasen Vaz / Acervo ABPF/NEOM

O projeto desta locomotiva foi baseado nas primeiras 2-8-0 adquiridas da Baldwin em
1889, no entanto incluindo “modernizações”, como a distribuição Walscherts ao invés da
Stepheson, soprador no areieiro, torneira geral ou distribuidora na parte da frente da cabine,
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junto como os manômetros de pressão, iluminação elétrica, injetores “Hanckoc” e aparelho
hidrostático de lubrificação dos cilindros “Nathan Bull Eye”.

Locomotiva nº 55, futura nº220 e finalmente 67 RMV na ocasião de sua “inauguração”
posando com vagões Box fabricados nas oficinas de São João del-Rei em dezembro de 1920.
Foto: Muscio Jasen Vaz / Acervo ABPF/NEOM

Quando da primeira renumeração em meados da década de 1920, esta locomotiva veio
a ser a nº220. Em 1939, a renumeração definitiva deu à ela o número 67. Lembrada pelos
ferroviários como a “mais bela locomotiva da bitolinha”, merecendo então um cuidado
especial, sendo sempre mantida bem limpa, não são poupados elogios ao seu desempenho,
sendo considerada “boa de vapor” e “boa de linha”.

Locomotiva nº 67 no pátio da estação de Antônio Carlos em 1948.
Foto: Carlheinz Hahmann
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A história de glória desta locomotiva foi interrompida em meados da década de 1960,
devido à uma falha de operação, ocorrida na que acabou sendo a sua última viagem. Esta
viagem tinha como destino Aureliano Mourão, consistindo em uma composição mista (carga
e passageiros), onde o foguista acionou o injetor para repor a água na caldeira nas
proximidades da estação de Congo Fino. A locomotiva seguiu viagem, e ao chegar na referida
estação, foi realizada a parada para carga/descarga, embarque/desembarque de passageiros
além de abastecimento de água da própria locomotiva. Ao descer da locomotiva e subir na
parte de tras do tênder, o foguista notou que o mesmo estava quente. Ao perceber isso, o
foguista imediatamente retornou a locomotiva e verificou que o injetor havia “suspendido”
como se diz no linguajar ferroviário, o que significa que o mesmo estava trabalhando ao
contrário, ou seja, ao invés de repor a água na caldeira estava retirando e enviando de volta ao
tênder. Ao perceber isso, o foguista imediatamente fechou o injetor e apagou a locomotiva...
mas já era tarde demais, a caldeira já havia sido comprometida, o “teto” da fornalha havia
“descido”, criando uma enorme “barriga” dentro da fornalha”, sendo que a explosão da
locomotiva foi evitada por muito pouco. Sendo assim, a mesma retornou para São João delRei rebocada. Aqui a locomotiva seguiu para o “corte”, no entanto, a mesma acabou por
receber a caldeira da antiga nº66, tendo então permanecido com o número 66 e funcionado até
1983 quando do fechamento da linha da bitolinha. A locomotiva nº 66 encontra-se desde
então exposta na estação de Antônio Carlos-MG, quilômetro 0 da bitolinha.

Locomotiva nº 66 em exposição ao lado da estação de Antônio Carlos em 06/06/2010.

por Jonas Augusto – ABPF/NEOM
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Carros históricos da E.F. Oeste de Minas
Entre os carros ("de passageiros" é redundância) da Oeste de Minas, podem ser
encontrados de três origens diferentes: a) importados dos EUA, construídos pela Harlan &
Hollingsworth Company, em Wilmington, Delaware; b) nacionais, construídos pela
Companhia Trajano de Medeiros, no Rio de Janeiro e c) de construção própria nas oficinas da
E. F. Oeste de Minas.
Devido às lamentáveis perdas que temos tido em relação ao nosso patrimônio
ferroviário, em especial a do carro Alojamento RB-15, que era um raro exemplar sobrevivente
de origem norte-americana, resolvi escrever este artigo.
Exemplar raro de veículo para bitola de 0,76m, construído pela Bethlehem Shipbuilding
Corporation por volta de 1910 como Carro Correio e Chefe do Trem, foi destacado
posteriormente para trabalhos em trens de Socorro, praticamente sem alterações em sua
morfologia. Listado pela Rede Ferroviária Federal como RB-15 e em bom estado de
conservação em 1986 (e relistado em 2001), quando do início do processo de tombamento
realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Detalhe do suporte do eixo. Truque Harlan do Carro A-3. Módulo I do Museu Ferroviário,
São João del-Rei. Foto de Jonas Augusto, Acervo NEOM-ABPF.
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Carro Animais e Bagagem construído pela BSC para as linhas em bitola métrica da
E. F. Oeste de Minas. Foto Acervo NEOM-ABPF.

A Bethlehem Shipbuilding Corporation, em 1904, incorporou a fabricante de carros e
vagões Harlan & Hollingsworth, de Wilmington, por isso ainda nos truques vindos com os
carros que temos entre os fabricados pela BSC a utilização dos truques Harlan.

Carro Correio, Bagagem e Chefe do Trem construído pela BSC para a E. F. Oeste de Minas, ainda
em 1910 os truques vinham com a inscrição Harlan & Hollingsworth. Foto Acervo NEOM-ABPF.
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Dos carros da "bitolinha" sobreviventes, originados nos EUA, temos os: A-1
(atualmente em Belo Horizonte na antiga sede da SR-2 da RFFSA), A-3 (Módulo I do Museu
Ferroviário de São João del-Rei), A-5 (em estado de decomposição na carpintaria das oficinas
de SJdR), A-6 (rotunda de SJdR, estado precário), C-10 (frota ativa, em estado preocupante),
D-2 (em Antônio Carlos, MG, no marco zero da Oeste) e RB-15. Alguns em mal estado por
falta de conservação, outros necessitando de restauro, um em estado acelerado de
decomposição e um perdido por completo descaso.

Carro D-2, Antônio Carlos, MG. Empregado como monumento no que seria o Marco Zero da E. F.
Oeste de Minas. Com a equivocada inscrição "A mais estreita estrada de ferro do mundo". A
"bitolinha" da Oeste nem do Brasil era a mais estreita.
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Carro A-1, H&H, jardim do antigo prédio da SR-2, Belo Horizonte.
Encontra-se em avançado estado de abandono. Ruína anunciada.

O carro BSC em melhor estado de conservação é o A-3, de 1912, que ganhou o conforto do módulo I.
Ainda assim, corre lá seus riscos por conta da má conservação do edifício, com suas esquadrias e
telhas quebradas e as infiltrações e umidade acima do "necessário".
Foto de Jonas Augusto, Acervo NEOM-ABPF.
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Carro A-6, H&H, parte externa do módulo I do museu. Encontra-se em estado delicado, sem devida
conservação. Foto Jonas Augusto, Acervo NEOM-ABPF.

O A-5, H&H, já foi o Carro da Profilaxia do Estado de Minas Gerais (acima).
Atualmente está em sério estado de abandono. Foto Acervo NEOM-ABPF.
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Carro C-10, o único BSC ainda na ativa, 1975. Foto Acervo NEOM-ABPF.

Carro RB-15 em 1982, trem de Socorro (acima) e atualmente (abaixo). Fotos Acervo NEOM-ABPF.
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(coletânea extraída do NEOM-ABPF, São João del Rei)
U23C – Histórico desde a fabricação até os dias atuais
Basicamente existiram duas séries de locomotivas U23C, encomendadas pela RFFSA e
entregues entre 1972 e 1976. Série 3800 (80 locomotivas-fabricadas entre Dez/72 e Jul/74) e
Série 3900 (90 locomotivas-fabricadas entre Nov/75 e Dez/76).
As duas séries tem 2.250hp e tamanhos básicos iguais. A série 3900, curiosamente, foi
desenhada para um gabarito mais estreito e para ter menos peso, por isso é um pouco mais
baixa, detalhe que pode ser percebido no alojamento dos radiadores e na distância entre as
janelas da cabine e o teto da cabine do maquinista. Segundo a encomenda original, a série
3800 deveria ter 180 toneladas e a série 3900 deveria ter 165 toneladas, destinadas essas para
circularem nas linhas de São Paulo (EFSJ) e ramal de São Paulo da EFCB. Para atender essa
redução de peso, elas teriam o tanque de combustível menor com capacidade para 13.000
litros, contra 15.000 litros das demais.
Porém, após iniciada a fabricação da segunda série, onde as 20 primeiras máquinas
vieram desmontadas dos EUA, a Rede solicitou a GE que mudasse o peso das máquinas,
mantendo apenas as 20 primeiras mais “leves” pois estavam prontas, e mudando as demais
para o padrão de 180 toneladas. Com várias unidades em adiantado estado de fabricação, as
soluções encontradas para alterar o peso das máquinas foram várias, surgindo uma “salada” de
locomotivas.
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As 20 primeiras, após sediadas em Cachoeira Paulista, e trabalhando quase
exclusivamente no ramal de São Paulo, passaram a ser conhecidas como “Cachoeirinha”. As
demais, foram alteradas conforme abaixo:
 Loc. 3921 à 3957 (37 máquinas) – receberam lastro na plataforma para 180ton, porém
possuem tanque de combustível pequeno, originais das U23C de menor peso, e que já
se encontravam prontos.
 Loc. 3956 à 3960 (3 máquinas) – receberam lastreamento para ganhar um tanque de
15.000 litros, típico das máquinas com 180 toneladas, porém foram montados tanques
pequenos, o que fez com que as máquinas ficassem com 176 toneladas. Essa condição
provavelmente foi devida a alguma dificuldade fabril.
 Loc. 3961 à 3990 (30 máquinas) – receberam lastro e tanque de combustível adequado
para terem 180 toneladas, ou seja, são as mais equivalentes às locomotivas da série
3800.
Fora isso, temos algumas pequenas diferenças externas entre as séries:
Loc. 3800 – Caixa do Farol dianteiro retangular
Loc. 3900 – Caixa do farol com as extremidades arredondadas
Loc. 3800 – Trinco das portas tipo “copo”, característico da série “U”
Loc. 3900 – Trinco das portas tipo cremona, centralizado com duas linguetas internas,
característico da série Dash-7 que já surgia nos EUA.
Loc. 3800 – Chapa da testeira de 1” de espessura.
Loc. 3900 – Chapa da testeira com ½” de espessura.
Loc. 3800 – Sistema de exaustão de sujeira do filtro primário de ar do Motor por vácuo
(gerado pelo próprio escapamento, graças ao efeito “Ventury” gerado pelos gases da
descarga)
Loc. 3900 – Possuía um exaustor acionado por correia na cabine do radiador (eliminado
nos anos seguintes devido à dificuldade de manutenção)
Mais tarde, com o SIGO, elas foram renumeradas como segue:
3801 a 3880 – para 3201 a 3280
3921 a 3957 – para 3281 a 3317
3961 a 3990 – para 3318 a 3347
3901 a 3920 – para 3381 a 3400
3958 a 3960 – para 3361 a 3363
Na década de 80, a GE oferece à RFFSA um programa de modernização dessas
locomotivas. Surge a U23CA. O acréscimo da letra “A” serve apenas para diferenciar uma
máquina da outra, sem perder o referencial de que tratava-se de uma locomotiva
modernizada/reformada, se elas recebessem a denominação de locomotivas novas, elas se
chamariam “C26-7”, pois possuem todas as características de uma locomotiva GE da série
Dash-7 (vide C30-7A, C30-7B e as importadas C30-7,C36-7).
Nessa modernização foram aproveitados apenas a plataforma e as estruturas dos truques
(mesmo assim, alguns truques foram substituídos por novos), sendo todo o resto novo. Novas
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cabines em geral, motor diesel, compressor, ventilador, um novo Alternador de Tração
modelo 5GTA24A2 no lugar do antigo gerador de corrente contínua 5GT586, novos motores
de tração de maior capacidade equipados com sensor de rotação, sistema eletrônico de
controle de excitação e aderência (que usa os sensores dos motores de tração como
referencial) e claro o aumento da potência para 2.600hp. Até mesmo o posicionamento do
Motor Diesel foi deslocado, para que pudesse ser feito um compartimento separado para o
compressor de ar. Assim, na fase RFFSA 27 locomotivas foram modernizadas e mais 3 na
transição RFFSA-MRS.
No início dos anos 2000, após a privatização, um novo programa de modernização foi
empreendido, dessa vez pela MRS, com o surgimento das 19 C30-7MP. Como nesse caso, a
MRS pediu um custo mais reduzido com relação à U23CA (apesar do sistema
Microprocessador mais caro e moderno que seria usado), neste projeto as cabines foram
recuperadas, tendo apenas plataformas sido lastreadas (ou tiveram lastro retirado) para que
todas recebessem os tanques de combustível para 4000 galões (ou 15.000 litros). Elas usam
basicamente os mesmos equipamentos das U23CA (motor diesel, alternador, motor de tração,
etc) porém desenvolvendo eficientes 3.000hp. Algumas curiosidades gritantes dessa série
foram o uso de elementos da novíssima série Dash-9 da GE: retificadores de saída do
alternador, radiadores (daí a enorme asa na traseira da máquina), alojamento dos filtros
lubrificantes (por isso existe uma saliência na lateral da cabine do motor diesel na lateral do
ajudante). Elas são um meio termo entre a série Dash-7 e as séries Dash-8/9.
Quase 10 anos depois, mais um programa de modernização das veteranas U23C é feito,
quando surgem as C26-7MP. Originalmente chamadas pela GE de C26MMi (MicroProcessor
/ Mechanical/ international), tiveram a designação alterada à pedido da MRS para
simplificação (curiosamente as C30-7MP também se chamariam C30MMi, mas o nome foi
alterado antes da entrega das máquinas). No caso das C26, também todo o conjunto de tração
foi alterado (Alternador/motor de tração) sendo o motor diesel remanufaturado para permitir o
aumento de potência. Basicamente o mesmo sistema Microprocessador usado nas C30-7MP
foi usado, com uma simplificação do sistema de controle de aderência (usa a diferença na
corrente dos motores e não sinal de sensores de rotação). Essa foi sem dúvida o projeto de
modernização mais simplificado que já existiu. Além da alteração das grades de freio
dinâmico, permitindo um aumento da capacidade do mesmo, nenhuma outra alteração foi feita
nas cabines das locomotivas, nem posicionamento de banheiro e painéis foi feito, mantendo
os originais das U23C. Foram ao todo 35 locomotivas modernizadas nesse projeto.
E curiosamente, ao contrário dos outros, onde preferencialmente foram usadas
locomotivas da frota morta, acidentadas inclusive, no projeto das C26-7MP foram usadas
locomotivas que estavam em tráfego, muitas delas equipadas com Freio Eletrônico
(CCBII/Locotrol) e pré-modernizadas na época da Rede para U23CE e U23CM.
por Rodrigo J. Cunha
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De trem em Zurique (3ª. parte)
A experiência que vivi foi muito boa e aprendi muito sobre as imensas
possibilidades que o transporte sobre trilhos nos oferece. O mais importante de tudo é
realmente a questão cultural, lá o país literalmente funciona sobre trilhos, não é exagero. A
Suíça é um país situado no interior, em uma região difícil, de clima extremo, pequeno e com
duas línguas, complicado para nós brasileiros entender esta diversidade tão grande em tão
pouco espaço. Mas eles conseguiram fazer um trabalho muito bom nos transportes e
aperfeiçoaram o sistema antigo que existia atingindo quase a perfeição. Não arrancaram
simplesmente os trilhos e declararam os trens obsoletos.

Estação de Kloten.
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Típica parada de VLTs no centro com sua máquina de venda automática e mapas.
Reparar no espaço pequeno reservado aos carros. A preferência é sempre o transporte coletivo.

Vista da cabine do operador do VLT numa rua central.Os carros literalmente banidos.
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Preservar é uma coisa muito importante, não há nada mais bonito que a nossa pequena
estação de Anhumas com uma composição da Associação iniciando mais uma viagem e o
Wanderley, com seu indefectível apito, liberando a saída. É lindo! Mas foi uma pena não
evoluirmos do sistema tão bom (para a época) que tínhamos e em paralelo com a preservação
histórica irmos traçando um sistema ferroviário compatível com os tempos atuais e suas
necessidades, principalmente em se tratando do transporte de pessoas. Pude ver um sistema
desses funcionando e vejo que temos muito que aprender.

VLTs no centro da cidade.
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Quadro de horários na plataforma da estação central. Notar a sequência dos horários e a seta
apontando o lado em que a composição vai encostar. A próxima será direcionada para a esquerda.

Prometo voltar ao assunto Suíça outras vezes e tentar transmitir um pouco do que vejo
por lá, há muito mais.
por Eduardo de Lanna Malta
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