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Apresentação 

A presente proposta engloba a possibilidade de doação por parte da vossa 
empresa de uma cota de R$ 1000,00 (mil reais) sendo que teremos a quantia de 120 
cotas totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que serão utilizados para a 
reforma, recuperação e operação inicial da locomotiva “Litorina”, uma locomotiva 

que esteve em operação na região, mas que devido a condições econômicas foi 
desativada na década de setenta.  

Há a possibilidade de que vossa empresa compre diversas cotas, ou que 

patrocine uma parte de cada etapa da reforma. 

Atualmente diversas locomotivas começaram a ser recuperadas e servirem a passeios 
turísticos e educacionais despertando a curiosidade de crianças e adultos de como era 
a fase áurea dos trens. Hoje temos um passeio com este tipo de veiculo similar em 
Curitiba e outro no Espírito Santo, e logo teremos outros em São Paulo e 

possivelmente em Santos. 

Hoje a ABPF – Associação Brasileira da Preservação Ferroviária é uma entidade sem 
fins lucrativos que opera na região de Campinas o trem a vapor Maria Fumaça, 
fazendo o percurso Campinas – Jaguariúna, e com a reforma da locomotiva Litorina 
esperamos poder aumentar a quantidade de passageiros que fazem o passeio, e 
assim elevar a quantidade de recursos captados disponíveis para a reforma de outros 

trens. 

A seguir temos uma descrição completa da historia, do quadro atual, e das 
perspectivas para esta locomotiva e sobretudo dos custos de reforma da locomotiva e 

retorno esperado para as partes. 

Estamos certos de que com a sua colaboração poderemos deixar um legado 
educativo e cultural para todas as gerações que virão, e poderemos despertar o 
interesse para o conhecimento desta fase da nossa historia. 

  



 
 
 

4 
 

A ABPF 

O estado de total abandono da memória ferroviária brasileira no final da década 
de 1970 levou um grupo de aficionados a organizar uma entidade que lutasse contra o 

sucateamento e o descaso no trato desse patrimônio histórico. 

Assim, em 5 de setembro de 1977 foi fundada a ABPF – Associação Brasileira de 
Preservação, com o objetivo principal de se dedicar à preservação da memória e da 
história ferroviária brasileira através da preservação e guarda de bens históricos de 

sua propriedade, ou de propriedade da União ou de terceiros, a ela confiados. 

A ABPF, logo após a sua fundação, iniciou uma campanha pelo fim do sucateamento 
de locomotivas a vapor, obtendo o compromisso da Rede Ferroviária Federal e da 

FEPASA – Ferrovia Paulista de deter esse processo. 

Uma profícua parceria mantida com a RFFSA e com a FEPASA, desde 1977, tornou a 
ABPF depositária de um grande patrimônio histórico ferroviário representado por 
locomotivas a vapor, locomotivas elétricas, locomotivas diesel, carros de passageiros, 
vagões, autos de linha, guindastes ferroviários, além de estações, instalações físicas e 
trechos de via permanente desativados. 

Teve início, então, a colocação em prática do principal objetivo da associação que é o 
de resgatar todo o material ferroviário histórico a ela confiado que, invariavelmente, 

chegava às suas mãos em forma de sucata, e devolvê-lo restaurado. 

Graças a um constante trabalho de pesquisa histórica e o aprimoramento das 
técnicas ferroviárias desenvolvidos pela ABPF, um exemplar de material 
rodante, seja locomotiva, carro de passageiro ou vagão, quando restaurado, 

volta a ter as cores, os padrões e a logomarca de sua ferrovia de origem. 
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Paralelamente ao trabalho de resgate e restauração de bens ferroviários, a ABPF 
teve que interferir em outras questões que envolveram a defesa do patrimônio 
ferroviário brasileiro em outros Estados, como: 

 1982: campanha contra o sucateamento da E.F. Madeira-Mamoré, no Estado de 

Rondônia, que mobilizou a sociedade rondoniense e impediu que esse patrimônio 
fosse todo sucatado. A ferrovia hoje é patrimônio tombado pelo IPHAN. 

 

 1983: campanha contra a erradicação da E.F. Oeste de Minas (São João Del Rei, 

MG), conseguindo o compromisso da RFFSA em manter em funcionamento o 
trecho de 12 km entre São João Del Rei e Tiradentes. O patrimônio foi também 
tombado pelo IPHAN. 

 

 1986: levantamento histórico e patrimonial e pedido de tombamento da E.F. Perus-

Pirapora (São Paulo), a fim de defendê-la do sucateamento. A ferrovia foi tombada 
pelo Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Turístico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e hoje é 
preservada pelo Instituto de Ferrovias e Patrimônio Histórico. 

 
Para manter a continuidade do trabalho de preservação e tendo em vista a grande 
quantidade de material ferroviário sob sua guarda, a ABPF criou vários trens turístico-

culturais.   

A finalidade desses trens é manter o material rodante sempre em operação – que é a 
melhor forma de evitar sua degradação – como também gerar renda. 

Já existiam no Brasil, há muitos anos, dois trens turísticos em funcionamento: o Trem 
do Corcovado e a Estrada de Ferro Campos do Jordão.  Mas foi a ABPF que, em 
1984, deu início à operação do primeiro trem turístico brasileiro com tração a vapor: a 
“Viação Férrea Campinas-Jaguariúna”, numa linha desativada da antiga Cia. Mogiana 
de Estradas de Ferro, com 24 km e 5 estações, e também o primeiro resultante de um 

trabalho de preservação ferroviária. 

Esse foi o ponto de partida para a criação de mais 8 (oito) trens turístico-culturais, 
todos com tração a vapor, que  oferecem ao público a oportunidade de uma 
revisitação ao passado. 
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Além da “Viação Férrea Campinas-Jaguariúna” estão em operação: 

 “Trem da Serra do Mar” operação compartilhada com a ALL, com 45 km, entre 

Rio Negrinho e Rio Natal, SC (tração a vapor). Operação compartilhada com a 
América Latina Logística S/A; 
 

 “Trem das Águas”, com 10 km, entre São Lourenço e Soledade de Minas, MG 

(tração a vapor). Operação em linha exclusiva; 
 

 “Trem das Termas”, operação compartilhada com a ALL, com 26 km, entre 

Piratuba, SC e Marcelino Ramos, RS (tração a vapor). Operação compartilhada 
com a América Latina Logística S/A; 

 

 “Trem da Serra da Mantiqueira”, com 10 km, entre Passa Quatro e Coronel 

Fulgêncio, MG (tração a vapor). Operação em linha exclusiva; 
 

 “Trem do Imigrante” com 1,2 km, entre os bairros do Brás e da Moóca, em São 

Paulo, SP (tração  a vapor). Operação em linha exclusiva; 
 

 “Trem dos Ingleses”, operação no pátio do museu de Paranapiacaba, SP, com 
304 metros (tração a vapor). Operação em linha exclusiva; 

 

 “Estrada de Ferro Santa Catarina”, com 2,5 km de extensão, operando com 

tração a vapor no município de Apiúna, SC. Operação em linha exclusiva; 
 

 “Trem de Guararema”, com 6,5 km de extensão, entre Guararema e Luiz Carlos, 

SP, tração a vapor. Operação compartilhada com a MRS Logística S/A. 
  

Tendo em vista o seu contínuo trabalho de resgate e preservação, a ABPF é hoje 
detentora do maior acervo de material ferroviário histórico do Brasil, mantendo em 

Campinas (SP) o maior Museu Ferroviário Dinâmico do Hemisfério Sul. 

A manutenção em funcionamento de trechos ferroviários turístico-culturais muitas 
vezes traz problemas para a associação. Em trechos mais longos em linhas 
exclusivas, ela tem que arcar sozinha com o maior ônus. 

Além dos trens turístico-culturais, a ABPF também implantou museus ferroviários 
estáticos, como os de Jaguariúna (SP), São Paulo (SP), Paranapiacaba (SP), 
Araraquara (SP), Indaiatuba (SP),  Rio Negrinho (SC), Piratuba (SC) e Rio do Sul (SC)  
e está participando da organização do Museu Ferroviário de Rio Claro (SP). 

A ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária é uma entidade cultural 
sem fins lucrativos e, desde 2004, foi qualificada pelo Ministério da Justiça como  
OSCIP  - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Processo MJ nº 
08071.000388/2004-59, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 16 
de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 

2004). 



 
 
 

7 
 

Para obter a condição de OSCIP a ABPF necessitou adaptar seu Estatuto 
Social às exigências dos preceitos estabelecidos para esse fim.  Seu corpo diretor é 
constituído por: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor 1º Tesoureiro, 
Diretor 2º Tesoureiro, Diretor Secretário e Diretor de Patrimônio Histórico.  O Conselho 
Fiscal tem 3 membros efetivos e um suplente. O mandado de cada diretoria é de dois 
anos, sendo permitida apenas uma reeleição. Além do Núcleo Diretor Nacional 
existem as Diretorias Regionais cujos membros são nomeados pela Diretoria Nacional.  
As Regionais funcionam nos Estados onde são operados trens turísticos. São 
organizados também Núcleos Regionais, onde não há operação ferroviária, mas há 

um grande número de associados. 

Ao longo de mais de 35 anos de dedicação e experiência, ABPF é considerada a 
única entidade preservacionista ferroviária com notória especialização na 
recuperação e manutenção de material rodante de caráter histórico e na 
implantação e operação de ferrovias turístico-culturais. 

 

Por essa razão a entidade é frequentemente procurada por prefeituras e órgãos 
governamentais a realizar trabalhos específicos nessa área, como Estudos de 
Viabilidade Técnica para a implantação de novos trens turísticos ou estudos 
museológicos. 

Entre os muitos trabalhos desse gênero, destacamos: 

 Estudo de Viabilidade Técnica para implantação de ferrovia turístico-cultural 
intermunicipal para a prefeitura de Viana, ES; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e de Gestão para a reativação de 
trecho turístico-cultural da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no Estado de 
Rondônia, para o Ministério dos Transportes; 

 

 Acompanhamento técnico de implantação de via permanente para o 
prolongamento da linha da Viação Férrea Campinas-Jaguariúna, para a prefeitura 
de Jaguariúna, SP; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e de Gestão para a revitalização da E. 
F. Príncipe do Grão Pará, realizado para a Prefeitura Municipal de Petrópolis, RJ;  
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 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem turístico para a 
Prefeitura de São Carlos, SP; 
 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de ferrovia com tração a vapor 
de 5 km de extensão para a Prefeitura de Conceição da Barra, ES; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem em área urbana da 
cidade, em novo traçado, realizado para a Prefeitura Municipal de São Carlos, SP; 

 

 Estudo de Implantação de trem turístico com tração a vapor em área urbana para a 
Prefeitura Municipal de Rio Acima, MG; 

 

 Projeto museológico e de restauro de 3 carros oriundos da São Paulo Railway 
Company. Estes carros foram fabricados na Inglaterra em 1909, 1913  e 1922 e 
montados nas oficinas da SPR, no Bairro da Lapa, em São Paulo. O primeiro deles 
era de uso exclusivo da diretoria da empresa, a autoridades e visitantes ilustres; o 
segundo tratava-se de carro de inspeção da Diretoria às linhas férreas e o terceiro 
o carro buffet-pullman  composto de bar e restaurante. De maneira diferente dos 
carros comuns de passageiros, possuem divisões internas, instalações especiais, 
detalhes requintados com acabamento sofisticado, segundo os moldes europeus à 
época. Os carros estão cedidos pela RFFSA à MRS Logística; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem turístico-cultural com 
tração a vapor no município de Guararema, SP, encomendado pela Prefeitura 
local; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem turístico-cultural para a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem turístico-cultural com 
tração a vapor no município de Quissamã, RJ, para a Prefeitura local; 

 

 Estudo de Viabilidade Técnica para a implantação de trem turístico no município 
de Limeira, SP, encomendado pela Prefeitura local; 

 

 Levantamento Topográfico e Projeto Geométrico de Engenharia para a 
implantação de via permanente destinada ao trem turístico de Santa Maria, RS. 

 

Mesmo cumprindo uma função de resgate histórico que normalmente deveria ser da 
competência do Poder Público, a ABPF, em toda a sua existência, jamais recebeu 
auxílio ou subvenção por meio de verbas oficiais. 

Os únicos parceiros e apoiadores são as empresas privadas que auxiliam a ABPF por 

meio de doações de materiais ou insumos.  Entre essas empresas citamos: 

 Petrobras - REPLAN, no patrocínio para a compra de lubrificantes da BR 

Distribuidora; 
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 Robert Bosch do Brasil, na doação de máquinas operatrizes, ferramentas e 

lenha; 
 

 FCA - Ferrovia Centro-Atlântica, na doação de dormentes; 

 

 Vale - Estrada de ferro Vitória a Minas, na doação de materiais ferroviários 
usados; 

 

 Amsted Maxion, na doação de materiais ferroviários usados; 

 

 Villares Metals, na doação de material para usinagem; 

 

 Elekeiroz, na doação de lenha; 

 

 ABL Indústria Farmacêutica, na doação de lenha; 

 

 Dupont do Brasil, na doação de lenha. 

 

 

As principais fontes de recursos da ABPF são as bilheterias de seus trens 
turístico-culturais alimentadas pelos turistas que procuram seus passeios nos 
finais de semana e feriados e as excursões fretadas para escolares e grupos de 
terceira idade. Ocasionalmente alguma empresa realiza eventos de 
confraternização nos trens. Os trens da ABPF, pela sua autenticidade e 
fidelidade ao passado, também são procurados para locações de filmagens 

cinematográficas e de novelas de época. 

Apesar de ser a madeira o combustível que move as locomotivas a vapor dos trens da 
ABPF, a maior parte da lenha utilizada é oriunda de bota-fora doado por empresas, ou 
seja, material que seria descartado. Não obstante, essas doações nem sempre 
chegam a suprir as necessidades das locomotivas.  Quando isso ocorre, a ABPF se 
utiliza de lenha certificada – selo verde – comprovadamente oriunda de 
reflorestamentos. 
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De modo geral, a falta de vínculos com a própria identidade cultural, ou seu 

desconhecimento, impede que grande parte da população usufrua do legado a que 

tem direito. Sem a noção de pertencimento em face do patrimônio cultural, ocasionada 

pela impossibilidade de se reconhecer como herdeiro e ao mesmo tempo construtor 

desse legado, não pode haver compreensão dos vínculos entre os indivíduos que 

forma a sociedade, e assim o conceito de cidadania se esvazia. Para que os jovens 

compreendam e conquistem sua cidadania é preciso antes de tudo que se 

reconheçam como parte integrante da sociedade, com seus direitos e deveres, e isso 

passa necessariamente pela consciência da própria identidade cultural. Nesse sentido 

a vivência com os bens de interesse histórico e cultural é capaz de transmitir ao 

indivíduo grande parte do legado de gerações passadas, auxiliando no 

autodescobrimento de sua identidade, na compreensão dos processos que resultaram 

na diversidade cultural e em sua própria formação, e portanto pode ser entendido 

como um direito fundamental e inalienável do indivíduo. Daí a importância vital das 

iniciativas que visam o resgate do patrimônio cultural e sua disponibilização à 

sociedade. 

Mais do que algo a ser admirado e apoiado, o trabalho de resgate do patrimônio 
cultural é uma atividade que ocasiona, direta ou indiretamente, oportunidades de 
enriquecimento cultural, convívio social, formação profissional e oportunidades dignas 
de geração de renda, e por isso mesmo indispensável aos avanços sociais que tanto 

se busca atualmente. 

Se por um lado as políticas públicas já reconhecem a necessidade de promover o 
resgate e a preservação do patrimônio cultural, e de colocá-lo ao alcance da 
sociedade, por outro lado essas mesmas políticas públicas se mostram incapazes de 
promover esses benefícios com a celeridade necessária para que a maior parte desse 
patrimônio não se perca, pois o longo período que levou para o amadurecimento 
dessa idéia foi implacável com os bens culturais existentes, destruindo de modo 
irreversível muitos deles e deixando quase todo o resto em condições de estrema 
fragilidade. Assim, é inquestionável a importância do trabalho promovido por grupos, 
entidades, empresas e indivíduos para a preservação de bens culturais, seja por meio 
da elaboração de projetos e estudos, seja por meio da execução dos mesmos e 
também por meio do custeio desses projetos. Tanto é assim que os próprios órgãos 
governamentais solicitam e incentivam essas colaborações com o objetivo de salvar 

tanto quanto seja possível. 
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Um trabalho nos moldes do desenvolvido pela ABPF não fica restrito ao fato de 

recuperar e manter preservado um bem histórico e cultural, ele vai além. Cada item 

que é restaurado passa por um minucioso processo de pesquisa, e a 

restauração demanda o trabalho de diversas pessoas com conhecimentos em 

várias áreas, muitos deles oriundos de saberes tradicionais no meio ferroviário, 

que justamente por conta dos processos de restauro são postos em prática e 

passados às novas gerações, e depois de concluído o restauro o material é 

colocado em uso ou exposto à sociedade, que passa então a conhecê-lo e 

reconhecer sua importância e seus diversos significados. Ao ser colocado em uso 

nos trens turísticos, os bens restaurados geram parte da renda necessária para 

custeio das restaurações. Esse trabalho é intensificado por meio das visitas guiadas 

de grupos, que utilizam muitos desses bens e recebem monitoria elaborada por uma 

equipe multidisciplinar que culmina com a abordagem da educação patrimonial, 

despertando o interesse dos jovens por esse patrimônio cultural e abrindo a 

possibilidade de que eles possam, caso desejem, colaborar como voluntários nos 

trabalhos de restauro e nas monitorias, aprendendo vários ofícios e até vindo a 

receber por esse trabalho, que se torna assim uma fonte de renda. 

Outro aspecto importante do trabalho empreendido pela ABPF é a abertura à 
comunidade para aproveitar o fluxo de turistas gerado pelos seus trens para a 
comercialização de artesanato, alimentos, demonstração artística e folclórica, inclusive 
nos próprios trens e estações, contribuindo com a geração de renda e a dignidade e 
construção da cidadania. Isso torna o trabalho da ABPF um dos mais completos e 
abrangentes no que diz respeito à preservação sustentável e responsável do 
patrimônio cultural e sua reinserção na sociedade em sintonia com as necessidades 

comunidade local. 
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Histórico da locomotiva 

O projeto consiste na restauração da automotriz Budd 5002, também 
conhecida como "litorina", proveniente da antiga Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e 
hoje sob guarda da ABPF, e sua integração ao programa de visitas monitoradas à 
Viação Férrea Campinas-Jaguariúna, com foco na educação patrimonial. 

 
A escolha de uma automotriz proveniente da antiga Cia. Mogiana para esse projeto da 
ABPF, é uma escolha cuidadosa e baseada em significativos laços culturais que torna 
oportuna a reunião no projeto desses elementos cujas histórias se cruzam criando 
ligações com marcas profundas, que perduram ainda hoje, décadas depois. 
 
Para compreender a importância do projeto e da parceria ora proposta é preciso 
conhecer a trajetória da antiga Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e o legado que 
ela nos deixou, decisiva para o desenvolvimento do Brasil, passando pelos 
ideais e objetivos da ABPF, já demonstrados acima e chegando à importância 
cultural da automotriz e sua recuperação. 
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A Cia. Mogiana de Estradas de Ferro foi uma ferrovia concebida e levada a 
efeito pela sociedade paulista do século XIX, no auge do Império, com a missão de 
facilitar o escoamento da produção cafeeira no Norte e Nordeste Paulista, e ao mesmo 
tempo desbravar os sertões e promover a integração nacional, levando a civilização ao 
então semi-deserto sertão goiano, se colocando à disposição dos planos estratégicos 
formulados no Império para o desenvolvimento e fortalecimento do Brasil, preparando-
o para assumir uma posição de destaque no cenário mundial na alvorada do século 
XX. Com esse propósito a Cia. Mogiana seguiu firme em sua marcha rumo ao interior, 
sendo a primeira ferrovia paulista a cruzar as divisas de São Paulo, e nessa busca 
pela integração nacional levou seus trilhos, e com eles a esperança de um futuro 
próspero, sertão adentro até que a situação econômica ruim do país nos primeiro anos 
da República e o abandono dos planos estratégicos do Império por parte do governo 
inviabilizassem o seu prosseguimento. Assim, o notório avanço dos trilhos da Mogiana 
rumo ao interior do Brasil se deteve em Araguari-MG, o que por si já era um feito de 
grande vulto. 

 
Nos anos seguintes a Mogiana cuidou de aperfeiçoar suas linhas e construir diversos 
ramais visando atender a demanda de várias localidades potencialmente prósperas, 
porém sem meios de desenvolver tal potencial por falta de transportes eficientes e 
seguros. Assim, a malha ferroviária da Cia. Mogiana se configurou, alcançando quase 
2.000km, um feito impressionante para época, quando a maioria das ferrovias possuía 
apenas poucas centenas de quilômetros. A área de cobertura da Cia. Mogiana 
compreendia todo o Norte e Nordeste Paulista a partir de Campinas, região ainda hoje 
denominada "Zona Mogiana", e o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Essa 
configuração captou para a esfera do mercado paulista as economias de quase todo o 
Sul de Minas, todo o Triângulo Mineiro, de Goiás (incluindo grande parte do que viria a 
ser futuramente o Tocantins), atuando a Mogiana como um verdadeiro corredor 
econômico. Ao longo de sua existência a Mogiana nunca se furtou à atuação patriótica 
de contribuir para a integração nacional, prestar apoio à produção agrícola e fomentar 
a modernização e industrialização do país. De 1872, ano de sua fundação, até 1971, 
quando já pertencia ao Estado de São Paulo e passou a compor a FEPASA, a Cia. 
Mogiana foi uma verdadeira instituição de prestígio e relevantes serviços prestados ao 
desenvolvimento do Brasil e ao seu povo. 
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Assim, é notório o vínculo cultural que se formou ao longo das linhas da 
Mogiana, abrangendo inclusive os territórios fora dela, mas situados em seu raio de 
ação. Tal vínculo se constitui em uma das vertentes da identidade coletiva forjada em 
razão da influência da Cia. Mogiana nesses territórios, onde ainda hoje, a despeito das 
várias mudanças econômicas e movimentos migratórios, é bastante comum encontrar 
famílias que tenham entre seus membros antigos ferroviários da Cia. Mogiana. Para 
muitos, mesmo decorrido tanto tempo desde sua extinção, ela ainda se faz presente 
por meio de seu legado e seus valores tão bem enraizados na sociedade que ajudou a 
construir. 
 
Uma vez que a história e a missão da ABPF já foram explicadas anteriormente nesse 
documento, resta a abordagem da história da automotriz Budd 5002, projeto do 
presente projeto. 
 
A automotriz é um veículo ferroviário que conjuga na mesma unidade as acomodações 
necessárias ao transporte de passageiros e a função motora e de comando. Grosso 
modo se poderia dizer que é algo como um carro de passageiros motorizado. 
Inicialmente a motorização usava o vapor, passando depois ao uso de eletricidade, 
gasolina, gás, e óleo Diesel. As automotrizes começaram a ser usadas nas ferrovias 
brasileiras no início do século XX, com unidades movidas à gasolina e posteriormente 
a óleo Diesel. O termo pelo qual elas são genericamente conhecidas em quase todo o 
mundo, "litorina" é um apelido de origem italiana, originalmente "Littorina", 
popularizado pela Fiat para suas automotrizes modelo ALB 48, e a partir de então 
usado para se referir a esse tipo de veículo ferroviário, independente do modelo ou 
fabricante. A origem do termo "Littorina" se deve ao fato de que em sua viagem para a 
fundação da cidade de Littoria (atual Latina, na Itália), o ditador Benito Mussolini 
utilizou um desses veículos. A aplicação das automotrizes se dá em linhas com baixa 
demanda de tráfego de passageiros, sendo uma opção mais rápida e econômica do 
que uma composição ferroviária tradicional, com locomotiva e um ou mais carros de 
passageiros. Assim, aqui no Brasil as automotrizes foram aplicadas com sucesso em 
ramais de pequena demanda ou até mesmo nas linhas principais, para viagens 
rápidas em horários de pouca demanda. Pelo conforto que apresentavam, 
principalmente nos modelos produzidos a partir doa anos 50, eram consideradas como 
veículos de alto nível. 
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A automotriz Budd 5002 da antiga Cia. Mogiana de Estradas de Ferro é uma 
automotriz RDC (Rail Diesel Car), tipo salão, de bitola métrica, fabricada em 1962 pela 
The Budd Company, dos Estados Unidos, e foi encomendada originalmente para a 
RMV - Rede Mineira de Viação, onde permaneceu numerada como M610, até 1968 
com mais uma de sua série e outras duas do tipo salão/buffet. Nas linhas da RMV elas 
não tiveram o desempenho esperado por conta de características da própria linha, ao 
mesmo tempo em que a prioridade daquela ferrovia naquele momento era pela 
aquisição de carros de passageiros de aço carbono para a substituição de carros de 
madeira já obsoletos e sem condições de atender as necessidades do tráfego. Assim, 
por meio de um acordo, a RMV entregou suas quatro litorinas Budd, praticamente sem 
uso, à Cia. Mogiana em troca de 15 carros de aço carbono fabricados pela própria 
Mogiana em suas oficinas. Chegando na Mogiana as litorinas forma renumeradas e 
essa recebeu a numeração AS-2 e posteriormente 5002. Nas linhas da Mogiana sua 
operação foi um sucesso e as litorinas Budd permaneceram em uso também durante o 
período de atuação da FEPASA, sendo desativadas nos anos 90 em razão da 
supressão dos trens de passageiros. 
 
Apos a desativação, a litorina Budd RDC 5002, tendo componentes já 
descaracterizados em intervenções dos tempos de operação na FEPASA, entrou em 
franco processo de degradação. Ao ser resgatada pela ABPF ela foi salva da 
destruição completa por ação do tempo e por vandalismo, como ocorreu com várias 
litorinas semelhantes, e agora aguarda sua restauração para que volte funcionar e a 
exibir suas características históricas e que marcaram época no serviço de passageiros 
da antiga Cia. Mogiana de Estradas de ferro. 
 
Sua inclusão nos planos de restauro e uso em visitas monitoradas marca uma nova 
fase do trabalho preservacionista desenvolvido pela ABPF. Quando esse trabalho foi 
iniciado as ferrovias brasileiras passavam pela fase final da transição da Era Vapor 
para Era Diesel, e assim as últimas locomotivas a vapor em operação comercial 
estavam sendo desativadas e sucateadas. O trabalho de preservação ferroviária da 
ABPF se concentrou, acertadamente, em salvar esses exemplares e manter viva a 
aura dos tempos do vapor, e esse propósito nunca será abandonado. Porém, agora a 
ABPF avança mais uma etapa em sua atuação, iniciando a preservação do material 
histórico que representa o início da Era Diesel nas ferrovias brasileiras. Além disso, a 
ABPF apresenta hoje uma maturidade e estabilidade muito maiores, 
incorporando conceitos e ações aos seus trabalhos que buscam beneficiar as 
causas sociais e contribuir com as políticas públicas de preservação do 
patrimônio cultural. Essa nova mentalidade de trabalho foi iniciada 

experimentalmente no ano passado, com a restauração da locomotiva Diesel GE-
Cooper Bessemer 64 ton., antiga nº3 da Cia. Mogiana (única preservada das 12 
locomotivas que compunham essa série), e agora se prepara para restaurar a litorina 
Budd 5002 e começar a contar a história de nosso surto de industrialização a partir 
dos anos 50.  
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Abaixo temos algumas fotos da época: 
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Numeração RFFSA Pós Sigo MH 946003-91F 

 
Como exemplo de locomotiva, temos a automotriz M552 MODELO RDC-1 atual CPTM 
1 que foi fabricada em agosto de 1962 e por quase 10 anos ficou estacionada no pátio 
da  região da Luz São Paulo e posteriormente repassada pelo DNIT a CPTM que 
decidiu reformá-la. 
 
 

 
Estacionada no pátio Lapa da CPTM. 

 
Este modelo possui uma cozinha tipo "Buffet” em uma das extremidades, essa cozinha 
anulou um vestíbulo, mantendo apenas a porta de passagem sobre o engate e o para-
brisas da cabine do maquinista, o que fez surgir o apelido de  "Caolha". Já a outra 
extremidade possui a cabine número 2 e um pequeno espaço para bagagens e outros 
objetos. 
  

http://3.bp.blogspot.com/-KGUgi1Uz87I/TZkRSQ54tuI/AAAAAAAAAOw/uPvbxT1yrhE/s1600/RDC+RFFSA+MH+946003-9I+Foto+6.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eqlRKO0OjwU/TZkUl56AASI/AAAAAAAAAO0/8YrhcVl7pbg/s1600/RDC+RFFSA+MH+946003-9I+Foto+9.JPG
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A locomotiva Litorina tal como a que este projeto visa recuperar está presente em 
diversos países e ainda em serviço em alguns, como vemos abaixo: 
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http://automotriz-litorina.blogspot.com.br/
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Da recuperação e revitalização da locomotiva 
 

O objetivo geral do projeto é promover a educação patrimonial mediante a 
devolução à sociedade da automotriz Budd RDC 5002 da antiga Cia. Mogiana de 
Estradas de Ferro restaurada. 

 
Para a completa reforma da locomotiva precisaremos refazer o seu interior o que 
demandara dentre outros, a troca de painéis e divisórias, colocação de novos carpetes 
e pisos, reforma dos puxadores, troca do conjunto motor, ar condicionado, freios, 
rodas, suspensão, banheiros, e engates. 
 
Um projeto similar foi feito pela CPTM, e assim como então foi feito, iremos desmontá-
la completamente para então iniciarmos o processo de reforma. Abaixo temos fotos 
deste processo: 
 
 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-15_RMG1GYPg/TZkZryoaltI/AAAAAAAAAO4/5_v4NJhuDkI/s1600/DSC00023.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-JzJwgiz7aJA/TZkmCYPBv5I/AAAAAAAAAPI/1pzZItUZGAI/s1600/DSC00012.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-LeIFC_HbHp0/TZklqq82f7I/AAAAAAAAAPA/7YmEmHdnUgY/s1600/DSC00027.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-8iGg0GjxrvE/TZkmDsVElkI/AAAAAAAAAPM/zY4keE28QLg/s1600/DSC00015.JPG
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Uma parte especialmente delicada deste processo é a troca e reforma dos motores 
dieseis, que ficam na parte de baixo da locomotiva e que demandarão peças novas, 
em especial a usinagem dos cilindros, bielas, etc. 
 
Como podemos ver abaixo esta parte mecânica pode ser feita mediante a retirada 
completa do conjunto motor. 
 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XAO-bDgweQE/TZklm_LfaLI/AAAAAAAAAO8/cpXvRRBtQqU/s1600/DSC00020.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-fulHLWvGufI/TZkmA5ua85I/AAAAAAAAAPE/g14AUJGoptk/s1600/DSC00009.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-XAO-bDgweQE/TZklm_LfaLI/AAAAAAAAAO8/cpXvRRBtQqU/s1600/DSC00020.JPG
http://ferreodicas.com/site/images/stories/analise/litorinaho/plitorina_06.jpg
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Custos envolvidos 

Os objetivos específicos do projeto são a restauração completa da automotriz 
Budd 5002 da antiga Cia. Mogiana de Estradas de Ferro e seu uso em atividades de 
educação patrimonial. Para a restauração as ações propostas incluem a reparação 
dos sistemas mecânicos e elétricos da automotriz, permitindo que ela e todos os seus 
componentes voltem a funcionar, o seu restauro interno e externo, resgatando e 
preservando suas características e detalhes originais, e ao mesmo tempo adequando 
o veículo ás normas de segurança vigentes, permitindo uma utilização segura sem 
descaracterizá-lo.  

 
A ABPF conta com uma grande equipe de profissionais voluntários de diversas 
áreas de formação e atuação, compondo uma equipe multidisciplinar e apta para 
seus projetos, vinculada à entidade como funcionários, prestadores de serviço 
ou voluntários.  

 
Para esse projeto o desenvolvimento ficará a cargo de dois coordenadores, que 
contam com a colaboração do restante da equipe da ABPF. A coordenação geral do 
projeto e a coordenação dos trabalhos de restauração ficarão a cargo de Hélio Gazetta 
Filho, técnico mecânico, atuando em regime de voluntariado (não remunerado) e que 
acumula ainda a função de Diretor Presidente da ABPF. A coordenação das visitas 
monitoradas, que abrange a educação patrimonial, ficará a cargo de Vanderlei Alves 
da Silva, professor de língua portuguesa e que acumula a função de Gerente Geral da 
Viação Férrea Campinas-Jaguariúna. 
 
Ainda para a recuperação especifica dos motores e partes mecânicas associadas, 
contaremos com a colaboração de empresas especializadas que detém a experiência 
e know how desta locomotiva. Uma estimativa simples de desmontagem, recuperação, 
adaptação e remontagem do motor chegam a R$ 90000,00. Para total recuperação e 
operação inicial da locomotiva temos a planilha de custo abaixo que totaliza R$ 
154000,00: 
 

Serviço a ser realizado Valor Previsto Qtd Cotas 

desmontagem, retifica, remontagem do motor R$ 40.000,00 40 

remontagem de motores R$ 50.000,00 50 

Torneamento das rodas e revisão de rolamentos R$ 8.000,00 8 

reforma de ar condicionado e compressoras R$ 12.000,00 12 

recuperacao e reconfecção de bancos  R$ 10.000,00 10 

troca de fios, cabos, conectores e fusiveis R$ 5.000,00 5 

compra de tinta, e equipamentos de pintura R$ 3.000,00 3 

limpeza e jateamento de partes externas R$ 4.000,00 4 

metalizacao e cromatizacao de peças expostas R$ 6.000,00 6 

recuperacao de paineis internos, laterais e forro R$ 6.000,00 6 

recuperacao, limpeza, polimento do exterior R$ 6.000,00 6 

troca de vidros, janelas, arremates, borrachas R$ 4.000,00 4 
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Abaixo encontramos algumas fotos de partes similares que serão utilizadas: 
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Cronograma de desenvolvimento das ações 
 

Objetivos 
específicos 

Ações Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1. Restauro da 
automotriz Budd 
RDC 5002 da 
Cia. Mogiana 

 

A. Recuperação dos 
sistemas mecânicos 
e elétricos 

X X           

B. Restauração 
interna e externa 

 X           

C. Adequação dos 
dispositivos de 
segurança às normas 
vigentes 

  X X X X X X     

2. Atividades de 
educação 
patrimonial 

 

A. Utilização da 
automotriz nos 
passeios da V. F. C. J 

 

            

B. Abordagem da 
educação patrimonial 
nas monitorias 

            

C. Motivação de 
ações de educação 
patrimonial entre os 
grupos que visitam a 
ABPF 
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Metas após a reforma  

Após a recuperação da locomotiva aumentaremos a quantidade de 
passageiros embarcados e desta forma aumentaremos o volume de recursos 
disponíveis para a renovação de outros carros e locomotivas e assim recuperar o 

patrimônio histórico e cultural de nossa região. 

Esta locomotiva por ser diesel apresenta um custo de operação mais baixo que as 
locomotivas a vapor, e assim além de podermos preservar a historia, ofereceremos ao 

visitante mais prazer e conforto nos passeios. 

Esta locomotiva esta atualmente em operação na serra capixaba na cidade de Viana e 

também em Curitiba, onde faz o passeio da serra. 

Abaixo fotos destes passeios com locomotivas similares a que estamos reformando: 
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Passeio em Curitiba: 
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Após todo o processo de recuperação teremos um veiculo similar ao da CPTM: 
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http://3.bp.blogspot.com/-c76Tvc5rKhk/TZktG-VQzsI/AAAAAAAAAPw/zTmk1WTsDo0/s1600/Automotriz+CPTM+01+(29).JPG
http://2.bp.blogspot.com/-OegVYExXZ-c/TZktBuPFAmI/AAAAAAAAAPk/e0i_RgsyDe8/s1600/Automotriz+CPTM+01+(16).JPG
http://1.bp.blogspot.com/-M4ODE7VG_lY/TZks-T5vMAI/AAAAAAAAAPY/3BTcPlhVOtM/s1600/Automotriz+CPTM+01+(8).JPG
http://2.bp.blogspot.com/-6ifVOTbKQFQ/TZkuoZREC2I/AAAAAAAAAQQ/h5Kj-m0PcX0/s1600/Automotriz+CPTM+01+(7).JPG
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Como a comunidade participará do projeto 

 A comunidade, tanto da região de campinas como de outras regiões do 
estado, e até de outros estados, participará diretamente do projeto por meio das 
visitas monitoradas para grupos, organizadas e agendadas com antecedência e 
com conteúdo pedagógico voltando às necessidades próprias de cada grupo, 
porém sempre abordando e se valendo da educação patrimonial. Dessa forma a 

comunidade, organizada em grupos que podem ter origem em diversos equipamentos, 
como escolas, tanto públicas quanto privadas, associações de bairro, movimentos ou 
ações sociais, etc., identifica o foco que necessita em cada visita, e a equipe 
multidisciplinar da ABPF molda a monitoria de forma a contemplar essas 
necessidades, mantendo o conteúdo geral e incluindo ou dando ênfase o conteúdo 

solicitado. 

Também é possível a participação da comunidade de modo indireto, ou seja, em 
outras atividades, também relacionadas à educação patrimonial, mas não como 
público alvo. Dentre as atividades possíveis para membros da comunidade está a 
participação nos trabalhos da ABPF tanto no restauro como no atendimento e 
monitoria dos grupos, inicialmente pelo sistema de voluntariado, e posteriormente até 
de forma remunerada. Nessa atuação o candidato entra em contato com as atividades 
executadas e recebe treinamento, aprendendo inclusive ofícios quase desaparecidos 
pela ausência de formação regular de novos artífices, e que fazem parte dos saberes 
e tradições das ferrovias, que por meio desse aprendizado são renovados e 
perpetuados, se constituindo também em formação profissional que permite a 
empregabilidade e a geração de renda. A comunidade pode contar ainda com a 
oportunidade gerada pela alta frequência de turistas para gerar renda por meio da 
produção e comercialização de artesanato, alimentos, souvenires, além de 
manifestações artísticas e folclóricas, utilizando os trens da ABPF e o espaço das 
estações, conseguindo assim garantir o seu sustendo de modo digno. 
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Agradecimento 
 

Após a conclusão dos trabalhos divulgaremos amplamente todas as empresas 
que participaram da reforma. Teremos inclusive placas decorativas dentro da 
locomotiva com informações sobre a data de reforma e informação sobre as empresas 

participantes. 

 

Esperamos poder tornar realidade mais este passeio cultural que esta disponível em 
muitos lugares do mundo: 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-AN4qcWuFaWg/TZktJzKHKyI/AAAAAAAAAP8/rzEKokrlZrs/s1600/Automotriz+CPTM+01+(38).JPG
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Contatos 

Toda e qualquer informação sobre este processo de recuperação pode ser obtida nos 

telefones e contatos abaixo: 

 

Vanderlei Alves da Silva Fone: 19 32074290 / 19 99738-0327 

Email: vas.abpf@terra.com.br 

 
Helio Gazetta Filho Fone: 19 99792-6213 

Email: helio.gazetta@lnls.br 

 
 

Fabio Hendrikx 

Fone: 19 98127-0150 

Email: humbertus.adv@gmail.com 

 

mailto:vas.abpf@terra.com.br
mailto:helio.gazetta@lnls.br
mailto:humbertus.adv@gmail.com

