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INFORMATIVO ELETRÔNICO MENSAL

EDITORIAL

 Nesse mês de setembro de 
2020 o ABPF Boletim publica as 
realizações dos últimos 30 dias da 
ABPF e suas Regionais que estão 
realizando trabalhos de reforma e 
manutenção.

 Nesse mês de setembro mais 
dois trens da ABPF retomaram as 
a t i v i d a d e s ,  o  d e  C a m p i n a s  a 
Jaguariúna e o Trem da Serra da 
Mantiqueira, em Passa Quatro/MG 
dando novo fôlego para as regionais, 
propiciando a entrada de recursos para 
investimentos nas mais diversas 
atividades de preservação ferroviária.

 Grande destaque para a 
operação inédita de resgate de 
locomotivas elétricas das antigas EFSJ 
e Cia. Paulista, que foi concluída com 
sucesso! Esse assunto será tratado 
com maior profundidade neste Boletim.

 Em Campinas os passeios de 
trem foram retomados a partir do 
Domingo, dia 06/09.

 A Regional Sul de Minas já 
está com todos os seus três trens 
circulando.

 A Reg iona l  Su l  l evou  a 
composição com a locomotiva a vapor 
nº 11 para Antonina e já iniciou os 
passeios experimentais entre Morretes 
e Antonina; mais um trem operado pela 
ABPF no país.

 L e m b r a m o s  q u e  t o d a 
c o l a b o r a ç ã o  r e l a c i o n a d a  a 
preservação ferroviária - no país ou no 
exterior (artigos, fotos etc...) ao ABPF 
Boletim é bem vinda e deve ser 
e n c a m i n h a d a  p a r a  o  e - m a i l : 
boletim@abpf.com.br

DESTAQUES DESTE MÊS

Resgate de locomotivas elétricas;

Trens de Campinas e da Serra da 
Mantiqueira voltaram a circular

Trem da ABPF chega a Antonina;

 Mais dois trens da ABPF voltaram a circular nesse mês de 
setembro: Campinas a Jaguariúna e o Trem da Serra da Mantiqueira, em 
Passa Quatro/MG. Com mais esses dois trens, já são cinco trens circulando 
o que volta a propiciar o desenvolvimento das atividades da associação 
com menos dificuldades, uma vez que os bilhetes vendidos para os 
passeios de trem são a principal fonte de renda.

 A retomada é o resultado do trabalho sério desenvolvido pela 
ABPF, com responsabilidade e seguindo todas as normas e orientações 
dos órgãos competentes; as atividades estão sendo retomadas e todas as 
normas de segurança estão sendo rigorosamente seguidas afim de se 
garantir o bem estar de todos.

 Merece destaque também a operação de resgate das três 
locomotivas elétricas que estavam há anos no depósito da Luz, na capital 
paulista. Foi uma das maiores operações de resgate de material histórico 
ferroviário já realizada no país, fruto da união entre DNIT, CPTM, MRS e 
ABPF. As locomotivas estão salvas e guardadas no pátio da Regional Sul 
de Minas em Cruzeiro/SP onde está sendo formado um museu ferroviário.

resgatando a memória ferroviária nacional

ABPF NACIONAL: retomada dos passeios de trem

u O Trem da Viação Férrea Campinas a Jaguariúna retomou as atividades, 
voltando a circular no último dia 06 de setembro. Foto: Vanderlei A. Zago

u Uma das English Electric já 
acomodada no pátio de Cruzeiro/SP
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N O TA O F I C I A L  S O B R E  O 
OCORRIDO:

 A respeito do incêndio 
ocorrido na estação de Carlos 
Gomes (Campinas/SP) na noite do 
dia 30/09, informamos que o 
incêndio teve início na vegetação 
vizinha a área da estação.

 Aparentemente labaredas 
incendiaram os coqueiros no 
entorno, de onde o fogo se 
p r o p a g o u  p a r a  a  e s t a ç ã o , 
queimando parte da cobertura da 
plataforma e chamuscando a 
locomotiva nº 9 e uma locomotiva 
diesel. No caso da nº 9, onde 
ocorreram os maiores danos, foi 
danificada toda a pintura que terá 
que ser refeita; a locomotiva diesel 
não sofreu danos significativos. Na 

REGIONAL CAMPINAS: incêndio na estação de Carlos Gomes

estação os danos se limitaram 
apenas a parte da cobertura da 
plataforma, algumas janelas e 
portas, não afetando a estrutura e a 
integridade da edificação.

 A  b r i g a d a  d a  A B P F 
começou a agir tão logo o fogo foi 
detectado (os colaboradores já 
haviam ido embora na hora do 
incêndio) e quando os bombeiros 
chegaram o  fogo  já  es tava 
controlado e estes colaboraram 
para finalizar os trabalhos e agir em 
áreas mais complexas.

 Cabe salientar que a ABPF 
realiza l impeza constante da 
vegetação no entorno do pátio 
ferroviário, tanto por questões 
estéticas quanto para prevenção de 
acidentes.

 O fogo foi extinto e na 
manhã seguinte equipes foram ao 
local para realizar a limpeza.

IMPORTANTE: a programação 
dos passeios não foi afetada e os 
danos ocorridos não oferecem 
riscos aos visitantes.

 O s  p a s s e i o s  d e  t r e m 
continuam sendo realizados e a 
presença do público é muito 
importante para que a ABPF realize 
a recuperação dos danos uma vez 
que a principal fonte de receita são 
os bilhetes vendidos para os 
passeios de trem; com o apoio de 
todos, em breve todos os danos 
serão reparados.

 Agradecimentos a todos os 
que nos apoiam e se solidarizaram.

u Na manhã seguinte, pode-se verificar que os danos se concentraram na cobertura da plataforma e em algumas portas 
e janelas da estação apenas, sendo que a edificação não sofreu nenhum dano estrutural e permanece íntegra 



Uma das maiores operações de resgate de material 
ferroviário histórico já realizadas no país foi concluída 
com pleno sucesso!

 Foi um sucesso a operação de resgate das três 
locomotivas elétricas que estavam no depósito da Luz, na 
capital paulista! Foram 4 dias, mais de 200km de trilhos 
percorridos em uma das maiores operações de resgate de 
material ferroviário histórico já realizadas no país!

 Tudo isso só foi possível graças ao empenho e a 
união da ABPF, DNIT, MRS e CPTM em uma parceria em 
prol da preservação da memória ferroviária nacional sem 
precedentes.

 As três locomotivas, uma GE “V8” fabricada em 
1946 e duas English Electric, fabricadas em 1949 e 1955, 
desativadas há mais de duas décadas serão agora 
preservadas pela ABPF em Cruzeiro/SP, onde a associação 
tem uma grande oficina de locomotivas e um pátio com 
material ferroviário histórico que irá compor um museu 
ferroviário que será construído.

 O apoio e sensibilidade do DNIT em nos ouvir e dar 
todo apoio e depositar em nós a confiança para que sejamos 
os guardiões das locomotivas, evitando assim que as 
mesmas se tornem sucata, bem como o primordial apoio da 
CPTM, que nos ofereceu suas oficinas para que 
pudéssemos realizar a revisão e preparar as locomotivas 
para a viagem além de todo o auxílio para o translado da 
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composição desde a Luz até o pátio de Engenheiro Manoel 
Feio, deixamos aqui registrados os nossos agradecimentos 
a ambos.

u Manobras no pátio do depósito da Luz da CPTM para formação da composição que viajou mais de 200km desde a capital 
paulista até Cruzeiro, onde as locomotivas serão preservadas no Museu Ferroviário que está sendo formado pela ABPF

u As manobras no pátio do depósito da Luz da CPTM foram 
realizadas pelas locomotivas diesel-elétricas da ABPF, com 
apoio da equipe da CPTM

REGIONAL SUL DE MINAS: resgate das locomotivas elétricas: missão cumprida!



u O trem especial se aproximando de Aparecida

u Bela cena na estação de São José dos Campos: o 
presente e o passado lado a lado

u O trem especial seguindo para São José dos Campos

 Nossos agradecimentos também a MRS, que se 
sensibilizou e nos ofereceu todo o apoio para a operação, 
abrindo horários em sua grade para encaixar o nosso trem, 
fornecendo equipe de apoio e escolta para a composição 
durante todo o trajeto na linha sob sua concessão, bem 
como vigilância constante nos locais onde o trem pernoitou; 
sem esse apoio esse resgate não teria sido possível. A MRS 
demonstrou todo o seu profissionalismo e seriedade em 
organizar e viabilizar toda a logística da operação bem como 
a sua atenção para com a memória ferroviária nacional.
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u O trem se aproximando da estação de Guaratinguetá

SEGURANÇA

 Não podemos de registrar aqui o grande 
apoio dado pela equipe de segurança da MRS, que 
desde a chegada do trem no pátio de Manoel Feio 
para o pernoite fez a guarda da composição bem 
como a escolta durante todo o trajeto, fazendo a 
segurança da composição, da faixa de domínio e das 
pn’s. Nosso sinceros agradecimentos a toda equipe!
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u Parte da equipe responsável pelo sucesso do resgate: ABPF, CPTM e MRS unidas em prol da preservação ferroviária

u Fim da jornada: as elétricas entrando no pátio da ABPF em Cruzeiro onde serão preservadas
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Oficinas de Cruzeiro
 
 O carro de aço carbono de bitola larga matrícula PC-
926390-0F já está recebendo uma nova pintura. O mesmo já 
havia sido inteiramente recuperado em nossas oficinas e 
estava pronto para utilização. Como noticiado no boletim 
anterior, em um ato de vandalismo o mesmo foi pichado na 
noite do dia 15/08. Nossa equipe removeu a pichação, lixou 
todo o carro e o preparou para receber uma nova pintura que 
já está sendo aplicada.

 Prosseguem os trabalhos de reforma das vias do 
pátio, com limpeza, remoção do material que soterrou os 
trilhos, descontaminação de lastro, substituição de 
dormentes, com alinhamento e nivelamento das grades.

u O carro PC-926390-0F com a nova pintura sendo aplicada

u Trabalhos nos amv’s do pátio: substituição dos 
dormentes, remoção do lastro para descontaminação

u Carregamento de dormentes de madeira vindo de São 
Lourenço para aplicação na reforma das vias em Cruzeiro



ABPF BOLETIM                                                                       ANO XIX u NÚMERO 209 u SETEMBRO DE 2020        7

u Vias reformadas no pátio de Soledade de Minas: 
dormentes substituídos, lastro descontaminado, vias 
niveladas e instalação de meio fio para contenção

u Final do pátio: via com dormentes substituídos, lastro 
descontaminado e instalação de meio-fio para conteção: 
lastro novo para complementação será aplicado

u Pátio de Soledade de Minas: vias com dormentes 
substituídos, lastro descontaminado e complementado e 
instalação de meio-fio para contenção do mesmo

u Pátio de Soledade de Minas: instalação de meio-fio 
para contenção do lastro ao redor da aparelhagem de 
manobra do AMV. Novo lastro para complementação será 
aplicado em todo o pátio

u Pátio de Soledade de Minas: instalação de meio-fio 
para contenção do lastro ao redor da aparelhagem de 
manobra do AMV  e acabamento com bloquete sextavado 
conforme padrão existente na via pública da cidade.

Trem das Águas

 O Trem das Águas está circulando desde o dia 29/08 
com aplicação de um protocolo de segurança com base nas 
orientações da OMS, ANTT, ANVISA, Secretarias de Saúde 
Estadual e Municipal para que as atividades do trem turístico 
aconteçam de forma segura. Esse protocolo foi aprovado 
pelas autoridades competentes e o trem está funcionado aos 
finais de semana e feriados.

 Seguem os  t raba lhos  de  manutenção  e 
conservação, com nossos colaboradores seguindo as 
medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de 
saúde.

 Na via seguem os trabalhos em Soledade, onde a 
todas as linhas do pátio estão praticamente finalizadas, com 
novos dormentes, lastro descontaminado e complementado 
com novo e com aplicação de meio fio para contenção do 
mesmo.

 Em São lourenço as vias dentro do galpão do 
depósito de material rodante estão sendo reformadas, com 
substituição dos dormentes, alinhamento e nivelamento e 
aplicação de novo lastro.
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u Todas as vias dentro do galpão do depósito de material 
rodante de São Lourenço estão sendo reformadas, com 
substituição de dormentes, alinhamento e nivelamento

u Substituição de dormentes na linha 2 do depósito de 
material rodante de São Lourenço

u As três linhas do depósito de material rodante de São 
Lourenço tiveram os dormentes substituídos e foram 
niveladas. Próxima etapa e completar o lastro de brita

u Lenheiros organizados e pátio limpo em São Lourenço

u Aspecto dos lenheiros do pátio após organização

u O pátio de São lourenço recebeu limpeza completa, com 
organização do estoque de material de via e dos lenheiros
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 Com a organização do pátio e dos materiais de via, 
dormentes de madeira sobraram e foram levados para 
Cruzeiro onde serão utilizados para recuperação da linha.

 Na marcenaria o carro de aço carbono de primeira 
classe está sendo reformado; os bancos já foram 
reformados e um novo assoalho foi instalado. A parte externa 
foi lixada e preparada para receber uma nova pintura, a qual 
já foi aplicada.

u Novo piso sendo instalado no carro de aço carbono

u Novo revestimento já montado e pintado na traseira da 
caldeira da locomotiva 1424

u O novo piso já instalado no carro de aço carbono

u Os bancos do carro de aço carbono foram reformados e 
estão prontos para serem reinstalados

u Carregamento de dormentes que seguiu para Cruzeiro



Trem de Guararema

 Após uma rápida pausa devido ao resgate das 
locomotivas elétricas em São Paulo, onde foi necessário 
utilizar as locomotivas 7202 e 9380, o Trem de Guararema já 
está circulando novamente. A 7202 retornou e após apenas 
um final de semana de interrupção, os passeios voltaram a 
acontecer.

 O Trem de Guararema foi o primeiro trem da ABPF a 
ter o seu protocolo de segurança aprovado pelas 
autoridades competentes e, consequentemente, foi o 
primeiro a retomar as atividades, a partir do dia 22/08.

 O passeios acontecem aos sábados e domingos 
com partidas às 10:00h e às 14:30h. Para feriados, a 
programação deve ser consultada.
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u Locomotiva 327 se preparando para mais uma viagem a frente do Trem da Serra da Mantiqueira

u O Trem de Guararema durante a parada em Luis Carlos

Trem da Serra da Mantiqueira

 O Trem da Serra da Mantiqueira em Passa Quatro 
voltou a funcionar no último dia 05/09; o protocolo de 
segurança foi aprovado pelas autoridades competentes e os 
passeios estão sendo realizados aos sábados, domingos e 
feriados nacionais. Aos sábados, partidas às 10:00h e às 
14:30h; domingos partida às 10:00h; feriados a programação 
deve ser consultada.

Trem das Águas: (35) 3332-3011/(35) 98817-6477
www.tremdasaguas.tur.br

Trem da Serra da Mantiqueira: (35) 3371-2167/(35) 
99146-9901
www.tremdaserradamantiqueira.com.br

Trem de Guararema: (11) 4695-3765/(11) 97363-6405
www.tremdeguararema.com.br

*todos o números de celular possuem WhatsApp

CONTATOS



EXPEDIENTE

O ABPF Boletim é um informativo em 
meio eletrônico destinado somente aos 
associados da ABPF. As opiniões 
expressas nos artigos assinados não 
necessariamente representam a 
opinião da ABPF. Para contatar a 
redação: boletim@abpf.com.br
Diagramação: Jonas Martins.
Conselho Editorial: Hélio Gazetta 
Filho e Lourenço S. Paz.
Para contatar a Diretoria Nacional da 
ABPF e o Conselho Permanente: Av. 
Dr. Antônio Duarte da Conceição nº 
1501 - Parque Anhumas - Campinas/SP
Cep: 13.091-606.
Telefone: (19) 3207-3637
E-mail: secretario@abpf.com.br

www.abpf.com.br
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- Museu Municipal Ferroviário  
Silvestre Ernesto da Silva – antiga  
estação ferroviária de Indaial – centro – 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca – 
telefone 3394-0708. A exposição do  
museu conta com diversas peças 
cedidas  pelo NuRVI em parceria com o 
IPHAN.

- Museu Ferroviário  e Exposição 
F o t o g r á fi c a  -  S a l a  H e r m a n n 
Baumann – Fundação Cultural de 
Ibirama – antigo Hospital Hansahoehe 
– contatos pelo telefone (47) 3357 – 
4442. A exposição conta com diversas 
peças cedidas pelo NuRVI.

- Ponte Ferroviária sobre o Rio Itajaí 
– BR470 - trevo de acesso  a Ibirama

- Locomotiva Macuca – jardim da 
Prefeitura Municipal de Blumenau, 
com vista à ponte ferroviária metálica.

-  Maquete Ferroviária –  carro 
passageiro PS5,  exposto no Mausoléu 
Dr. Blumenau, próximo ao prédio da 
Fundação Cultural de Blumenau.

- Estação Ferroviária  de Rio do Sul – 
Avenida Oscar Barcelos S/Nº – centro 
– Museu Histórico do Alto Vale do Itajaí.

Maiores informações com Luiz Carlos 
Henkels – NuRVI /ABPF

(47) 3333-1762

OUTRAS ATRAÇÕES 
FERROVIÁRIAS DO

VALE DO ITAJAÍ – SC

 O Trem da Serra do Mar em 
Rio Negrinho está funcionando e 
tem passeio programado para o dia 
10/10, com saída de Rio Negrinho 
às 09h30 e no dia 11/10 com saída 
de Corupá às 10h30.

 O Trem das Termas ainda 
não tem data para retornar às 
atividades mas, deve acontecer 
muito em breve.

 Mais informações sobre o 
Trem da Serra do Mar com Natali e 
Suiani, pelos fones (47) 3644-7000 

e (47) 9.9986-0600 ou pelo site 
www.abpfsc.com.br.

 Sobre o Trem das Termas, 
informações podem ser obtidas 
com Roberta, Maridiane e Silvana 
pelos fones (49) 3553-1121 e (49) 
9 . 9 1 2 1 - 7 7 0 0  o u  p e l o  s i t e 
www.abpfsc.com.br .

 Em Anton ina ,  o  Trem 
Caiçara in ic iou os passeios 
experimentais, tracionado pela 
Mogul nº 11 percorrendo o trecho 
até Morretes.

NURVI: passeios de trem continuam paralisados

 Os passeios de trem em 
Apiúna/SC seguem paralisados 
devido a pandemia do Covid-19.

 O  N u r v i  p o s s u i 
atendimento semanal e  presencial 
na plataforma de embarque, que 
funciona dentro de um histórico 
vagão de 1946.  O atendimento 
também é feito pelos telefones (47) 
3353-6090 e (47) 98894-5517  e-
mail  contato@efsc.tur.br . Dento do 
v a g ã o  h á  u m a  p e q u e n a 
conveniência e também exposição 
de  peças históricas, a maioria 
cedidas pelo IPHAN,  as quais  
marcaram a  história da ferrovia 
Brasileira. Além destas peças o 

visitante também poderá vislumbrar 
a   histórica e centenária caixa 
d'água da EFSC agora postada 
sobre o prédio do sanitário. Partindo 
da plataforma,  o trajeto revitalizado 
da  ferrovia é de uso público nos 
seus 1,7 kms iniciais, portanto,  
pode  ser visitado a qualquer  
tempo. Este trecho preserva  o túnel 
de 68 mts, a ponte de dois arcos em 
pedra granítica ao  estilo românico  
e a  passagem superior também em 
esti lo românico, além de um 
belíssimo trecho que passa em 
me io  a  uma  ma ta  a t l ân t i ca 
secundária. O restante do  trajeto, 
que passa pela Hidrelétrica Salto 
Pilão é de acesso restrito.

REGIONAL SUL: trem chega em Antonina

http://boletim@abpf.com.br
http://secretario@abpf.com.br
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u Bela cena no pátio do depósito da Luz da CPTM em São Paulo durante as manobras para formação da composição 
especial para transporte das locomotivas elétricas para Cruzeiro/SP onde serão preservadas . Autoria de Rogério Cordeiro.

do mês
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Todo mês selecionaremos uma foto relacionada ao trabalho da associação publicada no grupo ABPF - Oficial no Facebook para publicar aqui nessa seção.


