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BRASIL CONCRETAMENTE
NOS TRILHOS
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A primeira ferrovia no Brasil
data de 1854 e foi construfda pelo
Barao de Maua, que participou
de mais nove outras. Em 1858
inaugurou-se a segunda ferrovia
brasileira, que ligava Cinco Pontas
no Recife a Vila do Cabo. Daf para
frente, diversas outras ferrovias
foram sendo construfdas.

Durante os anos da Republi-
ca Velha foi grande a expansao
das ferrovias no Pafs, chegando a
29.000 km, tendo 0 Estado de Sao
Paulo, 0 maior cresci mento, che-
gando a ter 18 ferrovias.

A tra<;ao eletrica embora tenha
sido idealizada e planejada em
1922,56 foi introduzida em 1930,
e em 1938, entrou em opera<;ao a
tra<;ao Diesel/Eletrica.

o transporte ferroviario brasilei-
ro teve papel relevante ate entao,
quando foi perdendo importancia
durante 0 Governo Vargas,que prio-
rizou 0 modal rodoviario.

Em 1859 surgiu no Rio de Ja-
neiro 0 primeiro bonde movi-

do a tra<;ao animal, sen-
do que 1862 passou-

-se a substituir a
tra<;ao animal

por maqui-
nas a tra<;ao
a vapor, e os
bondes se
espalharam
pela cidade.

Trinta anos mais tarde, em 1892,
inaugurou-se a primeira linha de
bondes movida a energia (termo)
eletrica, e em 1896 foram eletrifi-
cadas as primeiras linhas. A partir
daf deu-se uma grande expansao
dos bondes em diversas cidades,
particularmente na cidade de
Sao Paulo. Em 1968 esse meio de
transporte publico deu adeus as
grandes cidades brasileiras.

Ap6s uma ausencia de qua-
renta anos, os bondes estao pres-
tes a ressurgirem nas cidades
brasileiras exceto que, agora sob
a denomina<;ao moderna de Vef-
culo Leve sobre Trilhos (VLT), pre-
sentes nos EUA, Canada, Portugal
e em diversos parses da Europa e
America Latina.

Essa volta vem acompanha-
da de um processo de constru<;ao
igualmente moderno, usado em di-
versos parses.

Trata-se de uma plataforma
de concreto, onde sac fixados os
trilhos, por um processo desen-
volvido pela ALSTOM, chamado
APPITRACK.

Uma vi broaca badora de
formas deslizantes vai a fren-
te produzindo a plataforma de
concreto, e logo atras vem um
equipamento desenvolvido pela
ALSTOM, colocando no concreto
ainda fresco, chumbadores que
receberao os trilhos.
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o processo etodo mecanizado, otimizan-
do dessa forma, sua execuc;ao, num tempo
muito menor que 0 sistema tradicional.


