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 Nesta edição de novembro de 2012, o 

ABPF Boletim publica as notícias das 

Regionais da ABPF, bem como dois artigos 

interessantes. O primeiro (de uma série) é 

sobre as ferrovias fluminenses e foi escrito 

pelo José de Vasconcelos. O segundo artigo 

marca a volta de nosso tradicional 

colaborador Eduardo Malta, com um relato 

de uma viagem de trem pela Suiça e 

Alemanha. Ficam aqui nossos votos de Feliz 

Natal e Próspero 2013. Por fim, lembramos 

que toda colaboração ao Boletim deve ser 

encaminhada para o e-mail 

paz.lourenco@gmail.com. 

 

 

Destaques deste mês 

 Noticiário das Regionais 

 

Artigos 

 Reminiscências das Ferrovias Flumineses 

 Viagem de Trem: Basel – Freiburg 

 

 

 
 
 

 

 

 

Regional Campinas  

 

    O mês de novembro foi para nós da ABPF-Campinas muito emocionante 

e cheio de boas notícias, principalmente em relação ao bom andamento dos trabalhos de 

recuperação da locomotiva GE 3136 da antiga Mogiana. O motor diesel desta locomotiva foi 

ajustado pela empresa SVL de Bauru–SP e com isso terminaram os problemas com o motor 

diesel. Cabe ressaltar que estes problemas já estavam presentes nos últimos dias de trabalho 

desta locomotiva nas oficinas de Campinas-SP. Posteriormente, foi substituído outro contator 

de linha que estava com problema por um totalmente revisado. Por fim, os areeiros foram 

concluídos e estão em pleno funcionamento em ambos os lados da locomotiva 3136. Com isso 

foi possível fazermos alguns testes de linha primeiramente sem carga e depois com carga. Os 

testes foram um sucesso! A locomotiva chegou à Jaguariúna passando pela ponte em curva e 

encostando na plataforma da estação. Na volta trouxe o trem rebocado fazendo o teste de 

carga. Foi uma emoção muito grande vivenciada por todos os que participaram. A filmagem 

realizada durante estes testes está disponível na seção de filmes da página da ABPF na 

internet (www.abpf.com.br). Agora restam pequenos ajustes e prepará-la para a pintura  
 

http://www.abpf.com.br/
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Locomotivas GE 3136 e 338 nas Oficinas de Carlos de Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Locomotiva GE 3136 em testes após cruzar a ponte do Rio Atibaia. 

Abaixo: Locomotiva 338 nas Oficinas de Carlos de Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 

 

 



ABPF Boletim 

Ano X n° 117 – Novembro de 2012 

 

- 4 - 

definitiva e outras pequenas melhorias para que a locomotiva fique mais confiável. A 

todos os envolvidos, mais uma vez nosso muito obrigado. 

  
 

 
Acima: Trole guia da locomotiva 338. 

Abaixo: Tênder restaurado da locomotiva 338. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
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Acima: Tênder restaurado da locomotiva 338. 

Abaixo: Auto de linha AL-4 preparado para receber nova pintura. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 

 



ABPF Boletim 

Ano X n° 117 – Novembro de 2012 

 

- 6 - 

Em relação às locomotivas a vapor, informamos que foram bem adiantados os 

serviços na locomotiva de três cilindros RMV 338. A restauração do trole de guia foi 

concluída. Trabalha-se agora nos pistões que foram abertos para revisão. O tênder da 338 

já se encontra pintado com o número e inscrição da ABPF. Ele será conectado à 

locomotiva no término dos trabalhos que será em 2013. Para o mês de novembro, teremos 

que interromper os trabalhos na 338 e aproveitar a baixa temporada para fazer a troca dos 

tubos da caldeira da locomotiva 505. 

Na oficina de carros continuamos com os trabalhos de reconstrução e restauração 

do carro restaurante R-1, nosso CR-10 da Mogiana. Pretendemos reinaugurá-lo junto com 

a locomotiva GE 3136. Partes da longarina (estrado) do CR-10 foram substituídas, uma 

vez que o estrado é totalmente de madeira. O assoalho do carro foi concluído e no 

momento estamos reconstruindo a cozinha, que é a parte mais complicada do carro, devido 

ao uso contínuo de água. 

O auto de linha AL-3, embora pronto, ainda não voltou ao tráfego pois aguarda o 

término de sua carretinha para o transporte de materiais da via permanente. O auto de linha 

AL-4 está nas oficinas para a troca do eixo traseiro. 

 

 
Carretinha para o auto de linha AL-3 sendo construída nas Oficinas de Carlos Gomes. 

Fotos: Hélio Gazetta Filho. 
 

Na via permanente, continuamos com a troca dos dormentes de madeira pelos de 

concreto bi-bloco, doados pela FCA. Um colaborador está trabalhando exclusivamente na 

recuperação das fixações usadas que adquirimos da FCA. Toda semana são transportados 

com nossos dois caminhões, quatro viagens de dormentes, perfazendo o total de 220 

dormentes por semana. Outra equipe faz a substituição do dormente em nossa linha. Neste 

mês de novembro, foi realizada a capina química em toda extensão da ferrovia. 
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Montagem de uma das mais modernas válvulas de freio, modelo ABDX, no carro 

Restaurante EFS CR-31 (série 400 original). Esta válvula é usada pelos mais  

modernos vagões em fabricação no mundo.  

Foto: Rodrigo J. Cunha. 
 

Agradecemos a dedicada participação dos seguintes associados e colaboradores: 

Antonio Edson Laurindo dos Santos que cuida dos sistemas de freios, Jean Claud 

Ducombs, Vanderlei Zago nas fotografias e serviços na marcenaria, Cristiano Belarmino 

nos serviços de instalação elétrica nos carros e fabricação de regulador de voltagens e seu 

pai Sr. Isaldo Belarmino que nos ajuda em usinagem de peças, Sr. João Sigrist que nos 

ajuda na manutenção das locomotivas diesel e na geração de luz dos carros de passageiros 

e na liderança dos serviços de recuperação, a empresa MOMBRAS de Piracicaba SP que 

sempre colaborou na doação de refratários e uma forja para uso nas oficinas, Mauricio 

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

Rodrigo Tomassoni também na locomotiva diesel, Vanderlei Costa, Cristiano Bueno, 

Jurair Alves da Silva, Gerson Nogueira Ramos que participa dos projetos de reativação da 

Litorina 5002, Francisco Carlos Bianchi na fundição de peças, Sr. Albert Blum que é 

assessor da diretoria da VFCJ e nosso elo com a MRS, a empresa Acrílicos Marcon 

através de sua proprietária Sra. Sueli Marcon, a empresa GT Locação de Munck Ltda. que 

sempre colabora no carregamento e transporte de material, ao Sr. André Aranha que é 

Secretário Municipal de Transportes e nosso elo de contato com a Prefeitura Municipal de 

Campinas, Mauricio Poly na acessoria dos serviços de informática, e o agradecimento 

especial para o Jorge Cialowisk (Argentino) que cuida da parte elétrica e iluminação do 

pátio de Carlos Gomes e Anhumas, a Daiane Kowaleski, ao Rodrigo Cunha que tem nos 

ajudado nas oficinas, Sr. Andre Louwart que é engenheiro agrônomo e muito tem 

colaborado conosco na capina química da via permanente, e por fim agradecemos a todos 
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os 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 destaque para este mês de novembro ficou por conta da reinstalação dos 

“macacos de rosca” cedidos pela ABPF–Campinas, sobre o para-choque dianteiro da 

locomotiva 232. Assim que estes macacos foram transferidos de Campinas, e valorizando 

a cessão, os associados Adalberto Barth e Charles Thurow assumiram para si a 

responsabilidade de restaurá-los, deixando-os em pleno funcionamento. Além de 

embelezarem a parte frontal da locomotiva, deixando-a original como em tempos 

passados, trata-se de um equipamento fundamental e de grande utilidade em qualquer 

ferrovia. Enquanto o associado Charles se ocupava do desmonte e limpeza dos macacos, 

Adalberto realizava a restauração das peças móveis, com ênfase para as roscas, que 

estavam tortas e danificadas, sendo confeccionadas duas novas unidades na oficina 

artesanal do Sr. Adalberto.  No dia 10 de novembro, auxiliado pelo associado Marcelo  

 
Novo visual da locomotiva 232, mediante a instalação dos macacos de rosca  

sobre o para-choque frontal. Foto: Luiz Carlos Henkels em 10/09/2012. 
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Frotscher, o Sr. Adalberto instalou e fixou os macacos na 232. Certamente mais um 

pequeno passo dado para a preservação da sua  originalidade, dando-lhe assim um charme 

especial. 

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

rodante do NuRVI, em restauração e por restaurar, bem como o museu estático e 

fotográfico relativo aos fatos históricos que marcaram a EFSC no Alto Vale do Itajaí. A 

estação se situa no Beco Artur Hering – Nº 50, bairro Bela Aliança de Rio do Sul. 

 

 

O associado Adalberto Barth, à direita, um dos responsáveis pela restauração dos macacos e seu 

auxilliar Marcelo Frotscher, à esquerda. Foto: Luiz Carlos Henkels em 10/12/2012. 

 

 Em Apiúna-SC, a localidade de Subida abriga o trecho revitalizado de 2,8 km da 

EFSC. Desta  quilometragem, 1,7 km são de domínio público, incluindo-se o túnel de 68 

m, a ponte dos arcos  em estilo românico e a passagem superior no mesmo estilo, bem 

como um belíssimo trecho em meio a mata  Atlântica secundária. O restante do trajeto – 

1,1 km – se desenvolve por dentro do pátio da Usina Hidrelétrica Salto Pilão, local onde 

também se localiza a gare e abrigo da composição histórico cultural. Este trajeto, bem 

como a composição, só poderão ser visitados com acompanhamento de associados, 

devidamente e antecipadamente  autorizados pela gerência da Usina. O acesso à localidade 



ABPF Boletim 

Ano X n° 117 – Novembro de 2012 

 

- 10 - 

de Subida se dá pela rodovia  BR-470, km 112 + 500 m para quem procede de Blumenau e 

km 113 - 500m para quem procede de Rio do Sul. 

 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 podem ser obtidos com a 

coordenadora Wilde Bauner pelo telefone (47) 3357- 4442. Lembramos que Ibirama dista 

apenas 10 km do trecho revitalizado  da EFSC, sendo que em frente ao  trevo de acesso à 

cidade, na BR-470, encontra-se a centenária ponte metálica do ramal Ibirama da EFSC, 

construída 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 continua aberto ao público, 

momentaneamente  em horário diferenciado. Até o dia 31 de dezembro, de 2ª às 6ª feiras,  

o atendimento será de 7h até 13h, sem fechar para o almoço. Aos sábados  o horário 

permanece de 8h até 12h. O museu tem exposição fotográfica relativa à atuação da EFSC 

em Indaial e arredores, documentos e peças ferroviárias de várias procedências, e tem o 

apoio cultural do NuRVI. Mais detalhes poderão ser obtidos com a coordenadora Rita 

Rosângela Pieritz pelo telefone (47) 3394-0708 ou pelo e-mail museu@indaial.sc.gov.br. 

 Em Blumenau-SC, que dista 25 km de Indaial, recomendamos uma visita à histórica 

locomotiva Macuca, uma Orenstein &  Koppel– rodagem 0-6-0T fabricada em 1908, e que 

a partir de 1935 passou a ser a Nº 1 da EFSC. 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 com  Luiz Carlos Henkels, secretário e 

relações públicas do NuRVI, pelo telefone ( 47 ) 3333-1762.  (por Luiz Carlos Henkels – 

ABPF-NuRVI) 

 

Regional Sul de Minas 

 

A Regional Sul de Minas informa que foi iniciada a revisão pesada da locomotiva 

327, que já foi toda desmontada. Os principais trabalhos planejados são: 

 remoção da caldeira e desmontagem completa – concluída. 

 revisão geral da caldeira: troca de tubos, troca da serpentina, ultra-som completo, 

caixa de fumaça nova. 

 Nova suspensão. 

 Torneamento de todas as rodas, que já foram levadas para Cruzeiro-SP. 

 Revestimento novo da cabine. 

Note que esta é a primeira locomotiva a vapor a ser reformada nas oficinas de São 

Lourenço-MG. Em São Lourenço também estão sendo feito os trabalhos para melhorar a 

mailto:museu@indaial.sc.gov.br
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infra-estrutura da oficina, com a construção da vala para manutenção e inspeção de 

material rodante. 

 

 
 

Locomotiva 1424 na estação de São Lourenço-MG. 

 

Foi terminada a reforma da uma das brookvilles adquiridas no leilão da CBA, sendo 

que esta recebeu uma cabine totalmente nova para melhor uso nas operações em ambientes 

abertos. Foi levada para Passa Quatro-MG onde foi testada na via e agora está em São 

Lourenço fazendo trabalhos de via permanente. (por Bruno Sanches – ABPF-Sul de 

Minas) 
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Reminiscências das Ferrovias Flumineses 

 

Seguem 12 fotos da localidade de Três Rios-RJ, todas registradas por mim em duas 

vezes na década de 90 que por lá estive.  

 

 
 

1ª Foto: A primeira estação da antiga The Leopoldina Railway, em Três Rios, 

também chamada de “a casa de Pedra” devido à utilização de pedras “marruadas” na sua 

aparência externa. Os trens, naquela época procediam do Rio de Janeiro, depois Petrópolis, 

e quando entrava em Triângulo, uma estação num bairro próximo ao centro de Três Rios, 

geralmente entravam na perna de uma linha em forma de triângulo, em direção ao interior, 

e retornava de ré, atravessava uma P.N., dessa forma entrava na plataforma da Casa de 

Pedra. Após o embarque/desembarque do pessoal/mercadorias, seguia de frente para 

Caratinga e/ou Manhuaçú. A estação, durante muito tempo foi considerada uma obra de 

arquitetura ferroviária. Depois, com acordos entre dirigentes da Central do Brasil e da 

Leopoldina, os trens da Leopoldina passaram a sair da antiga estação da Central localizada 

no centro “nervoso” da cidade.  A “Estação de Pedra” ficou apenas despachos e recepção 

de mercadorias, durante algum tempo. Mais tarde, seu movimento se prendeu apenas ao 

movimento das oficinas de manutenção e conservação de carros de passageiros e vagões 

de carga. Essas oficinas ainda existiam na década de 90 a título precário.  Não sei se ainda 

existem, pois, já naquela época se versava muito sobre o encerramento das atividades. 
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2ª Foto: A mesma estação, bastante modificada na sua aparência inicial, vista pelo 

lado da rodovia. 

  

 
3ª Foto: A mesma estação mostrando parte do pátio das oficinas em processo de 

erradicação. 
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4ª Foto: Alguns carros de passageiros sucateados nas oficinas. Vê-se um Trajano de 

Medeiros, oriundo da Central do Brasil, em “BC”, chamados de Bagagem-Correio na 

época, entre outros materiais espalhados pelo pátio da dita oficina. 

 

 
 

5ª Foto: Fotos de alguns carros “raridades”, como o carro dormitório e o “aço 

carbono”, uma gôndola, e outros  veículos se desintegrando sob as intempéries. Uma 

lástima. A ABPF recebeu alguns carros em piores condições e que estão hoje restaurados e 

representam o orgulho da nossa ABPF. 
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6ª Foto: Essa foto foi clicada no final da década de 90 e nela se observa o 

“esqueleto” do que foram as linhas originais para Bicas e Porto Novo. As primeiras foram 

todas retiradas sem retorno e as de Porto Novo sofreram algumas alterações conforme 

veremos em outra foto do antigo pátio de Três Rios. Nessa foto se observa a antiga e 

histórica guarita da E. F. Central do Brasil isolada no pátio. Não foi demolida a pedido da 

administração da ABPF. 
 

 
 

7ª Foto: Outra foto observado o acima exposto de outro ângulo. Veja a largura do 

pátio de manobras de Três Rios; um verdadeiro cemitério de “esqueletos” de via 
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permanente com dormentes “mal enterrados”. Num ato desastrado, pelos desastrados 

ministros dos transportes (talvez Cloraldino Severo tenha sido o maior deles), contrariando 

uma lei de outro desastrado ministro anterior a ele (Eliseu Rezende), que dizia que as 

linhas erradicadas não poderiam ter seus materiais mexidos e/ou removidos, porque, em 

caso futuro de necessidade de retornar ao tráfego, não encontrariam problemas jurídicos. A 

faixa de terra das duas linhas de acesso a Bicas (lado direito) foram “doadas” a prefeitura, 

e a linha foi totalmente extirpada desde Ligação até Três Rios.  

 

 

 
 

 

8ª Foto: Outra foto do pátio de Três Rios, com as linhas de Porto Novo e da bitola 

larga completamente alteradas do seu traçado original. Quanto às alterações das linhas no 

pátio, não tenho críticas; só não concordo com a retirada da linha de Bicas. 
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9ª Foto: Vista panorâmica da “Ponte Seca” mais recente, com um funil instalado 

para facilitar o transbordo de minérios. 

 

  
 

10ª Foto: “Ponte Seca”, na verdade uma ferrovia sobre a outra. Em cima, quando 

por ali passei de trem, na década de 70, havia somente bitola estreita. Em 1995 já havia 

linha mista com 3º e 4º trilho. Essa ponte está sendo vista no sentido Três Rios para Bicas.  

Na década de 70 alguns agentes da estação de Três Rios, faziam transbordos de óleo, de 

pedras britadas, carvão, ferro gusa, minérios em geral, de trens de bitola estreita para 

estreita porque não havia bitola larga naquele local. A implantação dos trilhos da bitola 

larga se deve a facilidade para transbordo entre ambas as bitolas. Não sei se esse serviço 
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ainda existe tendo em vista que a bitola métrica, após o encerramento dos serviços na 

Serra de Miguel Pereira, praticamente, perdeu a finalidade. 

  

 
 

11ª Foto: “Ponte Seca” observada em sentido Bicas para Três Rios. 

 

 
 

12ªFoto: Clicada  de cima da “Ponte Seca”, na qual se observa os trilhos em direção 

a Porto Novo do Cunha. Observa-se o peculiar meio utilizado para transformar uma linha 
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mista de quatro trilhos em uma continuação mista de três trilhos. Como não existe uma 

chave com pelo menos uma agulha, e nem contra trilhos, supõe-se que pela linha da direita 

somente poderiam circular composições para o interior. Mais intrigante é o “cotovelo” 

formado pelo afunilamento que nos dá um pressuposto de velocidade baixíssima, visto que 

fora os trens de passageiros, as outras composições eram excessivamente pesadas. A volta 

deveria ser sempre pela outra linha onde possui apenas três trilhos. Bem, posso estar 

enganado, mas não vejo outra solução... 

Existem ainda mais fotos de Três Rios que em breve as repassarei para os 

caríssimos amigos. 

 

por José deVasconcelos 

 

 
 

 

 

 

Viagem de Trem Basel – Freiburg em 25 de agosto de 2012 

 

Duas cidades muito interessantes: Basel, ou Basileia, na Suiça às margens do Rio 

Reno possuindo importante porto fluvial. Cidade multicultural e que faz fronteira com a 

França e a Alemanha, misturando-se as divisas tornando até difícil saber se estamos em 

um ou outro país. Freiburg – Alemanha, mais específicamente Baviera, nos limites da 

famosa Floresta Negra. Cidade universitária e histórica, totalmente reconstruída após os 

bombardeios terríveis da segunda guerra mundial. O interessante é que somente a famosa 

catedral ficou inteira. O resto: pedra sobre pedra. Foi reconstruída mantendo exatamente 

suas características originais e até mesmo o fantástico sistema de distribuição de água por 

gravidade, formando vários canais pequeninos ao longo das ruas e praças foi restaurado. E 

com o detalhe de ser água puríssima, da montanha, onde as crianças se divertem com 

pequenos barquinhos, ou simplesmente brincando, com os pés no líquido gelado. 

Distam uma da outra aproximadamente 70 km e o aeroporto que atende a uma é o mesmo 

que atende à outra e ainda a cidade de Mulhouse, na França, sendo conhecido como Euro-

Airport. 

Estando de passagem por Basel e sendo um sábado livre, resolvi conhecer o famoso 

trem-bala alemão, que faz ligações por toda a região e tem uma linha ligando as duas 

cidades. Seu nome é ICE, que quer dizer “Inter City Express”. No dia anterior, sexta feira, 

quando fui comprar as passagens estava chovendo bastante e fiquei preocupado com a 

possibilidade do passeio ser prejudicado, porém, São Pedro colaborou e o dia seguinte 

estava bonito e o céu com poucas nuvens. 

Existe a opção de compra da passagem em máquinas automáticas ou em guichês 

onde o usuário é atendido em praticamente qualquer língua europeia e ainda recebe 

explicações sobre o funcionamento do sistema. Algo muito útil para os marinheiros de 

primeira viagem. 
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Fachada principal da estação de Basel. 

 

 
Gare coberta bastante movimentada. 
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O ICE encostando na plataforma. 

 

 

Saímos da Estação Basel-SBB exatamente no horário: 10h12. Temperatura 

agradável, em torno de 20 graus. O trem chegou quinze minutos antes, vindo da Alemanha 

e era fim de linha. Houve troca de tripulação e seguimos no sentido contrário ao da 

chegada.  

Fez uma parada rápida após aproximadamente uns 10 km na estação de Basel Df, 

ou seja, já em território alemão após cruzar o rio Reno com uma vista muito bonita de 

cima da ponte. Nosso trem é o da primeira geração de trens de alta velocidade, do fim dos 

anos 80 e início dos anos 90, com 23 anos de uso. Trata-se de um trem mais pesado que os 

TGV’s franceses. Sua velocidade máxima atinge 250 km por hora, sendo que os de 

segunda geração atingem 300 km/h. A passagem de segunda classe custou 29,50 Euros. 
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Pode ser comprado um bilhete válido para todo o ano, dentro da Alemanha por 320 Euros 

em segunda classe e por 500 Euros em primeira classe.  

 

 
Interior do carro de segunda classe. 

 

Infelizmente a linha que estamos não é uma linha de alta velocidade, devido ao 

perfil do terreno e raio das curvas. Em algumas os truques gemem por causa do raio 

menor. É um trecho mais sinuoso e contornando elevações possuindo também alguns 

túneis. A partida é suave e silenciosa, quase não se sente o movimento. Acelera muito 

rápido. Velocidade média nesta etapa é de 112 km/h, mas quando ele acelera para valer 

parece que voa sobre a linha. A paisagem é linda com campos verdes e plantações de uva 

nas encostas. Cidadezinhas típicas vão aparecendo no caminho, todas com estação, mas 

nosso trem passa veloz. A distância da estação de Basel Df a Freiburg é de 62 km. A 

empresa operadora do trem chama-se Deutch Bahn (DB). Existe locução a bordo para 

anunciar chegadas e também agradecem pela escolha dos trens da DB para a sua viagem. 

Chegamos a Freiburg 10h55, um minuto de atraso, perfeito. Estação bem 

movimentada, porém menor que Basel. Temperatura local em torno de 18 graus, fazendo 

um friozinho. Noto a presença de vários policiais na plataforma, algo incomum na Europa. 
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Paisagem vista pela janela do trem. 

 

 
Estação de Freiburg. 
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Típica rua do centro histórico de Freiburg com o sistema de águas. 

 

 
Chefe do trem observando o movimento na plataforma. 
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Painel de liberação de linhas. 

 

 

Resolvi conhecer a cidade e a primeira ideia foi ir de VLT, pois a cidade possui 

uma infinidade de linhas, seguindo para todas as direções. Comprei a passagem no próprio 

Carro, diretamente com o Condutor e custou 5,50 Euros, valendo para um período de 24 h. 

É necessário validar a mesma em uma máquina dentro do veículo. A fiscalização acontece 

por amostragem e é bem rigorosa. Gostei do VLT e notei que o mesmo está em constante 

manutenção para manter os padrões. Pude observar alguns trechos em obras. 

Após o giro de “bonde” fui caminhar pelo centro histórico, por sinal muito bonito e 

movimentado, sendo hora do almoço e todos os restaurantes com as tradicionais mesinhas 

espalhadas pela rua lotadas de pessoas em conversas animadas e regadas pela famosa 

cerveja local. Realmente muito boa, como pude constatar mais tarde. 

Sábado também é dia de feira por lá e em torno da Catedral diversas bancas 

vendiam produtos típicos da região, sendo bastante disputados. Salsichas, vinhos, frutas e 

doces muito bem arrumados e com preços convidativos. 
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Interior de um carro de primeira classe. 

 

 

 
Vista da janela. 
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Carro restaurante-bar 
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Cabines especiais 

 

Já pelo meio da tarde é hora de voltar. Resolvi pagar a diferença de preço e 

experimentar a primeira classe do trem. O preço é 44,60 Euros, diferença modesta entre a 

primeira e a segunda devido ao curto percurso. Mas com tempo suficiente para conhecer a 

diferença entre os serviços. Os trens ICE partem de hora em hora, mas há também trens 

suíços circulando e fazendo diversos trajetos. 

Existe serviço de bordo e um carro restaurante com um bar aberto e bastante 

movimento. Um comissário vai conferindo os tickets e perfurando. Oferece também água 

ou café. Não peço nada e prefiro curtir a viagem num carro espaçoso e confortável. Há 

também cabines no primeiro carro, que podem acomodar umas seis pessoas. Não há 

assentos marcados, mas, dependendo da vontade do passageiro é possível fazer reserva de 

um. 

Outra coisa interessante que observei foi que o chefe do trem desce até a plataforma 

e aguarda o horário da partida ao mesmo tempo em que fiscaliza o embarque dos novos 

passageiros. Quando termina e chega o horário ele usa o velho e tradicional apito 

informando a partida iminente. Então caminha até um pequeno painel com alguns botões 

que liberam a sinalização da linha para o maquinista. Para o uso do painel ele tem que 
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destravá-lo com uma chave especial. Só então retorna a bordo e o trem parte. Este chefe de 

trem tem uma pequena cabine separada e com equipamento de comunicação. 

 

 

 
Trem encostando na plataforma de Freiburg 

 

 

 

A viagem foi muito tranquila e pontual, como de costume. Desembarcamos na linda 

gare coberta de Basel, fim de linha para o ICE. Fiquei muito impressionado com a 

qualidade do serviço, conforto, pontualidade e segurança. Um meio de transporte rápido e 

que leva o passageiro ao centro das cidades sem a necessidade dos grandes e caros 

deslocamentos para aeroportos afastados e cheios de irritantes procedimentos de 

segurança. Viajar pela Europa usando trens é uma opção muito atrativa, que recomendo 

sem restrições. 

 
por Eduardo Malta 
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