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APRESENTAÇÃO
O transporte ferroviário brasileiro registrou significativo crescimento desde o início das 
concessões à iniciativa privada. Nas duas últimas décadas, houve considerável aumento do 
volume de produtos transportados e da produção ferroviária, além de melhorias na segurança 
e na qualidade do serviço. É o que constata a quinta edição da Pesquisa CNT de Ferrovias.

Com este estudo, reforçamos o compromisso de contribuir para o aperfeiçoamento do setor 
para consolidá-lo como um dos principais meios para movimentação da produção mineral, 
agrícola e industrial do país. Apresentamos uma análise do sistema, a caracterização dos 
principais corredores e a avaliação dos clientes. São informações que permitem uma visão 
sistêmica do setor ferroviário que, mesmo com a evolução recente, enfrenta barreiras que 
inibem seu desenvolvimento.

Estamos convencidos de que, para resolver os entraves operacionais e garantir maior 
competitividade econômica, deve-se aumentar os investimentos na expansão da malha e na 
resolução dos gargalos.

Acreditamos que um dos caminhos para o Brasil retomar o desenvolvimento socioeconômico 
e permitir maior integração nacional é a priorização do transporte ferroviário, que levará ao 
equilíbrio da matriz de transporte de cargas e à consequente redução dos custos logísticos.

 

Clésio Andrade
Presidente da CNT 
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O transporte ferroviário, no Brasil, teve um considerável crescimento desde que se iniciou 
o processo de concessão das malhas federais à iniciativa privada. 

No período de 1996 a 1998, foram celebrados os contratos para exploração do serviço de 
transporte ferroviário de cargas, assim como os contratos de arrendamento dos ativos 
operacionais vinculados a cada malha proveniente da desestatização da antiga Rede 
Ferroviária Federal S.A. – RFFSA.

Dessa forma, a responsabilidade pela prestação do serviço e manutenção do sistema 
foi transferida ao setor privado, com ganhos de eficiência e segurança, enquanto a 
União passou a arrecadar mais recursos. O aumento da produtividade, por um lado, e 
a diminuição do número de acidentes, por outro, em uma evolução permanente, têm 
contribuído para a redução dos custos e colaborado com o desenvolvimento do transporte 
de cargas no Brasil. 

As características do modal ferroviário tornam-no particularmente competitivo para o 
transporte de grandes volumes de carga por longas distâncias. As cadeias produtivas 
das commodities1 minerais e agrícolas, nas quais o Brasil se destaca, demandam um 
transporte com tais características, desde as regiões produtoras até os portos onde 
são exportados. Os atributos do transporte ferroviário, como segurança, baixo custo e 
reduzida emissão de poluentes, associados à confiabilidade e à disponibilidade do serviço 
prestado, evidenciam o seu potencial na ampliação do volume de carga movimentado, 
assim como na diversificação dos tipos de mercadorias, inclusive daquelas com maior 
valor agregado.

Dado o exposto e considerando o longo período de estagnação – anterior às concessões 
– pelo qual passou o setor, avalia-se que a participação estimada do modal ferroviário na 
matriz de transportes do Brasil, de cerca de 21% da produção de carga do País, é ainda 
baixa em face do seu potencial de utilização.

Desde o início das concessões, para que as ferrovias se tornassem mais competitivas, 
foram necessários elevados investimentos e a reestruturação das operações. Com o 
objetivo de atrair novos clientes e suas variadas cargas, as concessionárias modernizaram 
equipamentos, material rodante e tecnologias, além de oferecer novos serviços ao 
mercado. Em um curto período de tempo, tais investimentos resultaram no aumento da 
produtividade das malhas concedidas. Os bons resultados alcançados têm comprovado 
o grande potencial das ferrovias no Brasil, com condições para se desenvolver ainda 

1 Produtos de qualidade uniforme, produzidos em grandes quantidades, sem diferenciação.

1INTRODUÇÃO
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mais com a conclusão dos projetos de revitalização e expansão idealizados pela iniciativa 
privada e pelo governo.

A atual abrangência da malha ferroviária brasileira permite a conexão das principais 
regiões produtoras, de grande dinamismo econômico, com diversos portos no litoral. 
Ademais, a potencialidade de integração com vias navegáveis e rodovias, associada à 
modernização do sistema ferroviário, por parte das concessionárias, evidencia a natureza 
de complementaridade das ferrovias no transporte de cargas no País. Nesse contexto, 
as ferrovias brasileiras possuem importância estratégica, inclusive para a integração do 
território nacional.

Ressalta-se que, mesmo com a concessão das ferrovias ao setor privado, permanece 
como responsabilidade do governo a expansão da malha ferroviária nacional, assim 
como a resolução de alguns dos principais problemas relacionados ao setor. Apesar das 
já referidas melhorias na produtividade e na segurança, importa salientar que, quando 
comparada com outros países, a malha ferroviária nacional ainda apresenta uma 
densidade extremamente baixa, conforme demonstrado no Gráfico 1. Reforça-se, assim, 
a importância da conclusão de novos projetos ferroviários para o desenvolvimento do 
Brasil e o aumento da sua competitividade em face dos demais mercados.

GRÁFICO 1  
 

BrasilAustráliaRússiaMéxicoCanadáChileArgentinaChinaÍndiaEUA

Densidade do transporte ferroviário (km de infraestrutura por 1.000 km  de área terrestre)
2

32,0

23,0
20,5

13,5

9,8 8,6 7,9
5,3 4,8

3,6

Nota 1: Para o cálculo da densidade do transporte ferroviário, foram utilizados os dados de área 
terrestre de cada país analisado.
Nota 2: Destacou-se, entre os países analisados, a China, que, no período de 2011 a 2014, 
apresentou crescimento de 122% em sua malha ferroviária.
Fonte: ANTT e CIA The World Factbook.
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Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do Brasil e, em particular, do 
setor ferroviário, a Confederação Nacional do Transporte, por meio da Pesquisa CNT 
de Ferrovias 2015, apresenta um panorama do transporte ferroviário de cargas no País. 
Sob o enfoque operacional dos principais corredores de movimentação de cargas, são 
avaliados o desempenho operacional e os serviços prestados aos clientes. Nesta 5ª 
edição, a Pesquisa apresenta uma série histórica com os dados operacionais dos principais 
corredores ferroviários para o período de 2011 a 2014. Além de identificar os grandes 
desafios do setor, são apontados os entraves existentes e as propostas de ações para 
mitigá-los ou eliminá-los.

Dessa forma, o presente capítulo trata das considerações iniciais e apresenta os objetivos 
e os aspectos metodológicos da Pesquisa. O Capítulo 2 consiste na contextualização do 
sistema ferroviário no Brasil, abrangendo um breve histórico e a evolução recente do 
setor, bem como as características do sistema atual e das empresas concessionárias. 
O Capítulo 3 descreve e analisa a operação dos principais corredores ferroviários por 
meio dos seus indicadores operacionais. O Capítulo 4 trata da avaliação do nível de 
serviço oferecido pelas concessionárias nos referidos corredores sob o ponto de vista 
dos clientes, detalhando os aspectos que afetam o desempenho do setor. Já no Capítulo 
5, são relacionados os obstáculos mais relevantes ao desenvolvimento do transporte 
ferroviário e são propostas possíveis soluções. Ao final da Pesquisa, são apresentadas 
as considerações finais do trabalho, um glossário de termos técnicos utilizados neste 
Relatório e os apêndices.

1.1 Objetivos
Mesmo com toda a evolução na operação do transporte ferroviário de cargas após a concessão 
das malhas à iniciativa privada, ainda existem barreiras que inibem o desenvolvimento do 
setor. Assim, a Pesquisa CNT de Ferrovias 2015 tem os seguintes objetivos:

• Analisar o atual sistema ferroviário brasileiro, caracterizando-o.

• Identificar as principais alterações ocorridas no setor ferroviário nos últimos anos.

• Avaliar o desempenho operacional das concessionárias nos principais corredores 
ferroviários.

• Avaliar a satisfação dos clientes com os serviços prestados nos corredores operados 
pelas concessionárias.

• Identificar os principais entraves encontrados pelas empresas na utilização do 
transporte ferroviário.

• Propor possíveis soluções para os problemas identificados no sistema ferroviário.

1.2 Aspectos Metodológicos
A Pesquisa CNT de Ferrovias, em sua quinta edição, avalia o desempenho dos corredores de 
transporte ferroviário sob a ótica operacional e, também, segundo a percepção dos clientes 
a respeito do nível de serviço prestado. Foram identificados, inicialmente, os corredores 
ferroviários com os maiores volumes de movimentação de carga, interligando pontos de 
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origem e destino das principais mercadorias movimentadas. Em seguida, foram selecionados 
os indicadores que melhor representam essa realidade operacional.

A quantificação desses indicadores é feita com as empresas concessionárias responsáveis 
pelos trechos que formam os corredores. São elas:

• América Latina Logística Malha Norte S.A. – ALLMN.

• América Latina Logística Malha Oeste S.A. – ALLMO.

• América Latina Logística Malha Paulista S.A. – ALLMP.

• América Latina Logística Malha Sul S.A. – ALLMS.

• Ferrovia Centro-Atlântica S.A. – FCA.

• Ferrovia Tereza Cristina S.A. – FTC.

• MRS Logística S.A. – MRS.

• Ferrovia Transnordestina Logística S.A. – FTL.

• Ferrovia Norte-Sul – FNS.

• Vale S.A.

A partir dos indicadores quantificados, procedeu-se à análise do desempenho operacional de 
cada corredor. Também foram identificadas as principais condicionantes ao desenvolvimento 
do transporte ferroviário.

No que diz respeito à qualidade do serviço prestado pelas concessionárias nos corredores, foi 
considerada uma amostra com os clientes das dez mercadorias com maior movimentação. 
Esses clientes responderam a um questionário – apresentado nos apêndices deste Relatório 
– que aborda aspectos relacionados à percepção geral do transporte ferroviário, assim como, 
em particular, do nível de serviço associado aos corredores e às concessionárias que neles 
operam. A partir das respostas, formou-se um banco de dados de onde, em seguida, foram 
obtidos os resultados do Capítulo 4.

Foi preenchido, ainda, pelas concessionárias, um questionário por meio do qual foram 
caracterizadas as operações no período analisado e identificadas as mudanças mais 
importantes nos últimos anos, assim como as perspectivas de crescimento e superação de 
entraves logísticos. 

A coleta de informações referentes às concessionárias do transporte ferroviário, o 
desenvolvimento e a aplicação dos questionários, a identificação dos principais clientes e 
o fornecimento das fotos que ilustram esta publicação contaram com a colaboração da 
Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF, vinculada à CNT, que congrega 
as empresas responsáveis pelo transporte ferroviário de cargas no Brasil.

A apresentação das figuras e dos dados, a discussão dos resultados, a identificação dos 
entraves do setor e as propostas para solução dos problemas do sistema ferroviário 
compõem o presente Relatório da Pesquisa CNT de Ferrovias 2015. O documento é 
disponibilizado sob duas formas: impresso e em versão digital, por meio do portal do 
Sistema CNT no endereço www.cnt.org.br.
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FIGURA 1
 Etapas metodológicas

DESEMPENHO
OPERACIONAL

DOS CORREDORES

CARACTERIZAÇÃO 
DO SISTEMA

Levantamento de
dados secundários

Elaboração do
questionário aos

clientes

Definição da
amostra de

clientes

Elaboração do
questionário às
concessionárias

Definição dos
 corredores

Aplicação do
questionário aos

clientes

Aplicação do
questionário às
concessionárias

Coleta de 
informações das
concessionárias

Análise dos
serviços prestados

Análise do atual
sistema ferroviário

Análise do
desempenho dos

corredores

RELATÓRIO
GERENCIAL
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Proposição 
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Fonte: Elaboração CNT.

NÍVEL DE SERVIÇO

A Figura 1 ilustra de forma esquemática as etapas metodológicas do trabalho.
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Desde a primeira composição ferroviária em circulação no Brasil, em 1854, os projetos 
ferroviários no País, ao longo do século XIX e no início do século XX, deram-se por 
iniciativa de investidores privados, por meio de concessões. Tendo-se mostrado adequado 
ao escoamento da crescente produção agrícola em direção ao litoral, o modal ferroviário 
teve uma significativa expansão e contou, em 1922, com aproximadamente 29 mil 
quilômetros de extensão.

Atingidas por dificuldades financeiras, entretanto, diversas empresas do setor encerraram 
as suas atividades ou foram nacionalizadas. Nesse sentido, de modo a reorganizar o setor, 
em 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA, com o propósito 
de aperfeiçoar a gestão e a manutenção das ferrovias e expandir as malhas existentes, com 
investimentos estatais. Foram aglutinadas, à época, 18 ferrovias controladas pelo Governo 
Federal, com uma extensão total aproximada de 37 mil quilômetros. 

No entanto, o declínio do transporte ferroviário no País, com perda de competitividade em 
relação aos demais modais, evidenciava, na primeira metade da década de 1980, que o 
propósito o qual motivou a criação da RFFSA não tinha sido alcançado. Em face do quadro de 
significativo desequilíbrio técnico-operacional da estatal, da degradação da malha ferroviária, 
da ausência de manutenção do material rodante e da supressão de ramais economicamente 
inviáveis, decidiu-se pela inclusão da malha ferroviária federal no Programa Nacional de 
Desestatização – PND, com o objetivo de desonerar o Estado e aumentar a eficiência do 
setor e a qualidade do serviço prestado. 

A seguir, é detalhado o processo de desestatização das ferrovias, assim como sua recente 
evolução e o panorama atual do transporte ferroviário no País.

2.1 Processo de Desestatização das Ferrovias
Na primeira metade da década de 1980, como já referido, a infraestrutura e a superestrutura 
ferroviárias2 encontravam-se degradadas e o material rodante carecia de manutenção. Dada 
a insustentabilidade da situação das ferrovias agravada pela crise internacional nos mercados 
de empréstimos (1982), nessa mesma década, o Governo Federal mostrou intenções de 
conceder ao setor privado as malhas ferroviárias no Brasil. A intenção passou à prática 

2 Na via permanente, a infraestrutura corresponde ao conjunto de obras na parte inferior da estrutura, destina-
das a formar a plataforma da ferrovia. A superestrutura, por sua vez, corresponde à parte superior da ferrovia, 
sendo constituída pelos trilhos, dormentes, acessórios de fixação, lastro e sublastro.

2SISTEMA FERROVIÁRIO 
                  NO BRASIL
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em 1990, com a instituição do Programa Nacional de Desestatização - PND, por meio da  
Lei nº. 8.031/19903.

Os principais objetivos do PND para o setor ferroviário compreendiam a desoneração do Estado, 
a melhor alocação de recursos, o aumento da eficiência operacional, o desenvolvimento do 
mercado de transportes e a melhoria da qualidade dos serviços. A estrutura institucional do 
PND era composta pelo Conselho Nacional de Desestatização – CND, órgão decisório, e pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na qualidade de gestor do 
Fundo Nacional de Desestatização – FND.

A RFFSA foi incluída no programa pelo Decreto nº. 473/1992. Nesse sentido, o sistema 
ferroviário, então com 25.599 km, foi segmentado em sete malhas regionais – Oeste, Centro-
Leste, Sudeste, Tereza Cristina, Sul, Nordeste e Paulista4. A partir de 1996, foi concedido 
a agentes privados, pela União, mediante licitação, o direito de exploração dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de cargas. Os contratos de concessão foram outorgados 
por 30 anos, prorrogáveis por igual período. Foram, ainda, arrendados aos concessionários 
das malhas, os ativos operacionais da RFFSA – infraestrutura, material rodante e outros bens 
vinculados à operação.

A evolução do processo de concessão das malhas é apresentada na Tabela 1.

Destaca-se que, em 1997, o Governo Federal outorgou à então Companhia Vale do Rio Doce 
– CVRD (atual Vale S.A.) o direito de exploração da Estrada de Ferro Carajás – EFC e da 
Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM. A concessão das linhas seguiu-se à privatização da 
companhia, no mesmo ano. Assim, o processo de desestatização das ferrovias da CVRD deu-
se por transferência de ações para os investidores privados, mediante leilão.

3 A Lei nº. 8.031/1990 foi revogada pela Lei nº. 9.491/1997.
4 A Malha Paulista originou-se da incorporação à RFFSA, em 1998, da Ferrovia Paulista S.A. – Fepasa,  
pertencente ao Estado de São Paulo.

TABELA 1
Evolução do processo de concessão das malhas da RFFSA

Malhas regionais 
da RFFSA

Data do leilão Concessionárias Início da operação
Extensão 

(km)

Oeste 05/03/1996 Ferrovia Novoeste S.A.(A) 01/07/1996 1.621

Centro-Leste 14/06/1996 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 01/09/1996 7.080

Sudeste 20/09/1996 MRS Logística S.A. 01/12/1996 1.674

Tereza Cristina 26/11/1996 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01/02/1997 164

Sul 13/12/1996 Ferrovia Sul-Atlântico S.A.(B) 01/03/1997 6.586

Nordeste 18/07/1997
Companhia Ferroviária
do Nordeste(C) 01/01/1998 4.238

Paulista 10/11/1998
Ferrovias Bandeirantes S.A. 
- Ferroban(D) 01/01/1999 4.236

Nota: Após o processo de concessão, determinadas concessionárias passaram a ter as seguintes denominações 
deliberadas pela ANTT: (A) América Latina Logística Malha Oeste S.A.; (B) América Latina Logística Malha Sul S.A.; (C) 
Ferrovia Transnordestina Logística S.A.; (D) América Latina Logística Malha Paulista S.A.
Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT. 
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Ainda antes das concessões dos anos 1990, a União havia concedido as estradas de ferro 
Jari, Amapá e Trombetas. A Estrada de Ferro Jari, localizada no norte do Estado do Pará, 
possui 68 km de extensão em bitola larga. Transporta madeira e bauxita, interligando uma 
área de produção florestal ao Porto de Munguba, às margens do Rio Jari, onde se localiza 
uma fábrica de celulose. A ferrovia foi concedida por meio de decreto à Empresa Jari 
Celulose S.A., em 1979.

A Estrada de Ferro Amapá, localizada no Estado do Amapá, possui 194 km de extensão 
em bitola standard5. Foi concedida inicialmente por meio de decreto, em 1953, à empresa 
Indústria e Comércio de Minério S.A. – Icomi, que realizou até 1997 o transporte de minério 
de manganês da Serra do Navio ao Porto de Santana. Em 2006, a empresa MMX Mineração 
e Metálicos S.A. assumiu, por um período de 20 anos, o contrato de concessão da ferrovia – 
que transporta, atualmente, minério de ferro.

Por sua vez, a Estrada de Ferro Trombetas – EFT, com 35 km de linhas em bitola métrica, 
foi concedida, em 1979, à Empresa Mineração Rio do Norte S.A., que transporta bauxita 
desde a jazida até o Porto Trombetas, no rio de mesmo nome, no Município de Oriximiná, 
no oeste do Pará. 

Antes do processo de desestatização, o Governo Federal concedeu, também, a construção, 
operação, exploração e conservação das chamadas Ferrovias Planejadas: a Ferrovia Norte-
Sul – FNS (outorgada à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. em 1987), a Estrada 
de Ferro Paraná Oeste S.A. – Ferroeste (concedida ao Estado do Paraná em 1988) e a Ferrovia 
Norte Brasil S.A. – Ferronorte (concedida em 1989 à concessionária cujo estatuto social foi 
alterado em 2008 para América Latina Logística Malha Norte S.A.). A descrição da Ferroeste 
é feita a seguir, enquanto a FNS e a Ferronorte são caracterizadas no decorrer deste capítulo.

A Ferroeste foi concedida ao Estado do Paraná em 1988, para construção do trecho de 
Guarapuava (PR) a Cascavel (PR), bem como do ramal de Cascavel (PR) a Guaíra (PR) e 
Dourados (MS). A estrada de ferro entre Guarapuava (PR) e Cascavel (PR), com 248 km 
de extensão, foi construída e se encontra em operação. Em 1997, a Ferroeste subconcedeu 
a sua malha à Ferrovia Paraná S.A. – Ferropar, para exploração do serviço público de 
transporte ferroviário de cargas. Em 2003, por descumprimento da Ferropar em relação ao 
que determinava o contrato de concessão, o Estado do Paraná reivindicou a retomada do 
controle da ferrovia, que se efetivou em 2006. Atualmente, são transportados pela ferrovia, 
principalmente, grãos (soja, milho e trigo), óleo vegetal e contêineres em direção ao Porto 
de Paranaguá (PR). 

Os contratos de concessão das malhas da RFFSA, celebrados entre a União e as empresas 
concessionárias, têm a mesma estrutura e forma e definem direitos e obrigações vinculados 
ao transporte ferroviário de cargas. Dessa forma, parte-se do princípio da não exigência às 
concessionárias da realização de montantes de investimentos previamente definidos. Foram, 
por outro lado, estabelecidas metas quinquenais de segurança e desempenho para toda a 
malha, tais como o aumento na produção ferroviária e a redução dos índices de acidentes. 
Cada concessionária, assim, baseada no conhecimento da prestação de serviço, decide 
sobre os investimentos a serem realizados para a consecução das metas, com qualidade e 
rentabilidade. Às concessões estão vinculados, de forma direta, os arrendamentos de bens 
operacionais da RFFSA e os contratos de compra e venda de bens de pequeno valor ligados 
à prestação de serviços. 

5 A bitola standard possui 1,435 m.
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Com base na legislação vigente e nos contratos de concessão, o poder concedente tem como 
responsabilidades principais o acompanhamento, a regulamentação e a fiscalização do serviço 
público de transporte ferroviário, além da administração dos bens operacionais vinculados à 
outorga. Pretende-se, dessa forma, garantir o atendimento do interesse público, a qualidade 
dos serviços prestados e o equilíbrio econômico-financeiro das empresas operadoras. Dado 
que a União permanece como proprietária da malha e dos bens operacionais, a malha e a 
atividade concedidas podem, a qualquer momento, ser retomadas pelo poder concedente, 
caso não se cumpram as obrigações estabelecidas. 

Por sua vez, as empresas concessionárias têm, entre as suas principais atribuições, a 
responsabilidade de oferecer serviço adequado e prestar contas da gestão do serviço ao 
poder concedente e aos usuários, além de captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 
necessários à prestação do serviço e zelar pela integridade dos bens vinculados. Devem 
atender ao estabelecido no aparelho regulatório e nas normas técnicas, além dos direitos e 
obrigações acordados no ato da outorga.

Ademais, importa esclarecer que as operadoras que detêm contratos de concessão para a 
construção e a exploração do serviço público de transporte ferroviário têm a responsabilidade 
de expandir as suas respectivas malhas. Por outro lado, as empresas cujos contratos de 
concessão referem-se apenas à exploração do serviço devem zelar pelos bens com o direito, 
e não a obrigação, de construir variantes, pátios, estações, oficinas e demais instalações, 
além de retificações de traçados para a melhoria e/ou expansão dos serviços da malha 
objeto do contrato6.

No período de 1998 a 2001, cabia ao Ministério dos Transportes7 regulamentar, fiscalizar e 
administrar os contratos de concessão, enquanto a RFFSA era responsável pelos contratos 
de arrendamento. A partir daquele ano, a atribuição de acompanhar a execução do contrato 
e regular as atividades de prestação dos serviços públicos de transporte ferroviário e 
de exploração de sua infraestrutura passou para a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT, criada e implantada, respectivamente, pela Lei n.º 10.233/2001 e pelo 
Decreto n.º 4.130/2002.

Quanto às relações operacionais entre as concessionárias, o Regulamento dos Transportes 
Ferroviários, aprovado pelo Decreto nº 1.832/1996, determina que as ferrovias são obrigadas 
a operar em tráfego mútuo ou, dada a sua impossibilidade, a permitir o direito de passagem a 
outros operadores. Segundo a Resolução nº 3.695/2011 da ANTT, tráfego mútuo é “a operação 
em que uma concessionária compartilha com outra concessionária, mediante pagamento, 
via permanente e recursos operacionais para prosseguir ou encerrar a prestação de serviço 
público de transporte ferroviário de cargas.” Direito de passagem, por outro lado, é “a 
operação em que uma concessionária, para deslocar a carga de um ponto a outro da malha 
ferroviária federal, utiliza, mediante pagamento, via permanente e sistema de licenciamento 
de trens8 da concessionária em cuja malha dar-se-á parte da prestação de serviço.”

6 Das 11 ferrovias analisadas neste Relatório (ALLMN, ALLMS, ALLMO, ALLMP, EFC, EFVM, FCA, FNS, MRS, FTL e 
FTC), apenas a FNS, concedida à Valec, possui contrato de construção e exploração do serviço público de trans-
porte ferroviário (embora ela subconceda a exploração). As demais possuem contrato apenas de exploração 
desse serviço.
7 Por meio da Secretaria de Transportes Terrestres – STT.
8 O licenciamento de trens corresponde a um conjunto de normas e procedimentos que disciplinam, de ma-
neira segura, a circulação dos trens em uma determinada via, de modo a maximizar a sua capacidade e evitar 
atrasos e colisões. A operacionalização do licenciamento é feita com recurso a sistemas de sinalização e co-
municação.
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Em 2011, o Regulamento dos Usuários dos Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, que 
trata dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das concessionárias, foi aprovado 
pela Resolução nº 3.694 da ANTT. O regulamento define as características dos contratos 
de transporte a serem celebrados entre as concessionárias e os usuários. De acordo com 
essa norma, as tarifas para a prestação do serviço de transporte devem ser negociadas 
entre o cliente e a concessionária, mediante tarifas de referência homologadas pelo poder 
concedente, com valores máximos definidos. Deve haver, ainda, equidade nas condições de 
preço de abastecimento para os usuários, para os Operadores de Transporte Multimodal9 e 
para as composições das próprias concessionárias. Conforme definido na referida resolução, 
o usuário dependente da ferrovia pode manifestar, por meio de uma declaração, que a 
prestação de um determinado serviço de transporte ferroviário é indispensável à viabilidade 
do seu negócio. Deve ser firmado, assim, um contrato entre o usuário e a ferrovia, acrescido 
de uma cláusula vinculativa de demanda10, com a previsão da quantidade a ser transportada. 
Ressalta-se que os serviços de transporte contratados pelos usuários ou pelos Operadores 
de Transporte Multimodal limitam-se à capacidade da malha, conforme definido pelas 
concessionárias nas Declarações de Rede.

Essas declarações, que devem ser apresentadas à ANTT e divulgadas a cada ano, contêm 
também informações técnicas e operacionais a respeito das malhas concedidas. Devem 
informar as capacidades instalada e ociosa dos trechos ferroviários11. As regras relativas 
às Declarações de Rede foram definidas por meio da já referida Resolução ANTT nº 
3.695/2011, que aprovou o regulamento das operações de direito de passagem e tráfego 
mútuo, disciplinando os procedimentos de compartilhamento da infraestrutura ferroviária 
e dos recursos operacionais. O compartilhamento é regido por um contrato operacional 
específico, que deve ser estabelecido entre as concessionárias. Por outro lado, as tarifas 
para a operação em direito de passagem ou tráfego mútuo devem ser negociadas entre 
as partes, sendo compostas por parcelas de custos operacionais – fixos e variáveis – e de 
remuneração de capital – estabelecidas pela ANTT.

O regulamento para a pactuação de metas de produção por trecho e de metas de segurança 
para as concessionárias foi aprovado pela Resolução nº 3.696/2011 da ANTT. Destaca-se que, 
a partir de então, a definição das metas de produção passou a ser feita de trecho a trecho, 
e não mais para o conjunto da malha concedida. Para as metas de produção por trecho, 
medidas em toneladas quilômetro útil – TKU –, são considerados valores mínimos de produção 
de transporte. Para as metas de segurança, medidas em milhão de trens x quilômetro, são 
considerados os valores máximos admitidos. As metas passaram a ser apresentadas pelas 
concessionárias à ANTT para a vigência por um período de cinco anos. Após negociação 
entre as partes, as metas tornam-se vinculativas para o ano seguinte e indicativas para os 
anos subsequentes. Ademais, a definição da capacidade vinculada12 baseia-se nas metas de 
produção pactuadas, devendo, em sua definição, ser considerados os contratos de direito 
de passagem, de tráfego mútuo, de usuários ou de Operadores de Transporte Multimodal 

9 Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada como principal para a realização do Trans-
porte Multimodal de Cargas, da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros. O 
Transporte Multimodal de Cargas é regido por um único contrato e utiliza duas ou mais modalidades de trans-
porte.
10 A cláusula conhecida como take-or-pay garante que o fornecedor seja pago integralmente, ou que o compra-
dor pague um valor mínimo, mesmo que esse não venha a usar o insumo contratado.
11 A capacidade instalada é aquela possível em um determinado trecho. A capacidade ociosa – ou disponível – é 
a diferença entre a capacidade instalada e a vinculada. Esta, por sua vez, corresponde à quantidade de trens 
que circularão em um trecho, com vistas à consecução das metas de produção pactuadas.
12 Vide nota anterior.
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previamente existentes. Nesse sentido, a resolução define ainda, para as situações de 
interconexão entre malhas, o processo de apuração dos índices de acidentes e de metas de 
produção de transporte, com vistas à verificação do cumprimento das metas contratuais.

A obrigação das concessionárias de informar à ANTT, a partir de 2011, quais serão as 
metas de produção por trecho e as respectivas capacidades ociosas fundamenta-se no 
princípio da ampliação da interligação das malhas, com um aumento de competitividade 
entre as concessionárias. 

No seguimento das resoluções da ANTT publicadas em 2011, entrou em vigor em 2013 o 
Decreto nº 8.129, que visou instituir a política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário 
Federal. Esse decreto trouxe alterações significativas ao marco regulatório vigente, no que 
tange à segregação vertical da rede – em que a construção, a manutenção e a exploração 
da infraestrutura são separadas da prestação do serviço de transporte13 – e à política de livre 
acesso – conhecida como open access14. Pretendeu-se, assim, estimular a concorrência entre 
os operadores independentes na prestação dos serviços e ampliar o acesso dos usuários ao 
sistema ferroviário. Para a sua operacionalização, foram atribuídos à Valec15 a aquisição e a 
venda do direito de uso da capacidade de transporte – em parte ou em todo. À estatal caberia 
ainda a antecipação de parte dos recursos relativos aos contratos de cessão de direito de 
uso da capacidade, em favor das concessionárias, com o objetivo de garantir o atendimento 
à demanda por transporte e a modicidade tarifária aos usuários. Ressalta-se que a aquisição 
do direito de uso da capacidade de transporte pela Valec aplica-se às ferrovias que vierem a 
ser concedidas a partir da publicação do decreto. O direito de uso dessa capacidade, assim, 
seria subcedido aos usuários, por meio de ofertas públicas, a título oneroso, por um preço de 
venda. O serviço de operação seria prestado pelas concessionárias, que seriam remuneradas 
pela Valec com uma tarifa de disponibilidade e pelos usuários com uma tarifa de fruição. 

Ainda no âmbito da política de livre acesso, a Resolução nº 4.348/2014 da ANTT aprovou o 
Regulamento do Operador Ferroviário Independente – OFI. Esse operador é a pessoa jurídica 
à qual se outorga, por meio de autorização, a prestação do serviço de transporte ferroviário 
de cargas, não associado à exploração da infraestrutura ferroviária. A resolução define que 
o serviço de transporte é prestado pelo OFI mediante aquisição de capacidade de tráfego. 
Nesse sentido, para utilizar a infraestrutura, o operador deve firmar, com a Valec, contrato de 
cessão onerosa do direito de uso de capacidade de tráfego e, com a concessionária, contrato 
operacional de transporte.

Diante do exposto, no modelo instituído nas resoluções citadas, o risco da demanda 
recai sobre a Valec, ao passo que os riscos inerentes à construção são alocados ao setor 
privado – ainda que não na totalidade. Assim, caso a demanda seja insuficiente, a Valec 
terá que assumir os consequentes prejuízos, contribuindo para o endividamento do Estado. 
O modelo preconiza a estabilidade de financiamento por meio de recursos públicos, não 
estando definida claramente a sua origem para cobrir os eventuais déficits da Valec, o que 
suscita dúvidas quanto à sua sustentabilidade a longo prazo e à capacidade de atração de 
investimentos privados para as novas concessões. A garantia da aquisição da capacidade de 

13 No modelo em vigor, dito “vertical”, as concessionárias são responsáveis pela manutenção e exploração – e, 
em alguns casos, também pela construção – da infraestrutura e pela prestação do serviço de transporte.
14 Do termo “livre acesso” em inglês.
15 O Decreto nº 8.134/2013 estruturou a Valec para a execução das atividades de desenvolvimento dos siste-
mas de transporte ferroviário. Definiu-se, nesse decreto, que a empresa, em sua função social, destina-se à 
construção e exploração de infraestrutura, estando incluídas, nas suas competências, a aquisição e venda da 
capacidade de transporte.
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transporte e a alocação de riscos, por outro lado, não oferecem incentivos à competitividade 
e ao aumento da eficiência para os futuros concessionários.

Com o lançamento da segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística – PIL16, em 
junho de 2015, o Governo Federal buscou aprimorar a concorrência no modelo de operador 
verticalizado. O programa, tal como proposto, mantém o atual modelo de concessão vertical 
para as novas concessões, prevendo investimentos projetados na ordem de R$ 86,4 bilhões, 
entre 2015 e 2018 – sendo R$ 70,4 bilhões para a construção e conclusão de novas ferrovias 
e R$ 16,0 bilhões para a melhoria e o aumento de capacidade nas concessões existentes.

2.2 Evolução do Sistema Ferroviário Brasileiro 
e Panorama Atual
O atual sistema ferroviário brasileiro possui 29.291 km de extensão, distribuídos entre 16 
malhas ferroviárias17, conforme apresentado na Figura 2 e na Tabela 2. Das malhas existentes, 
12 compõem os principais trechos do sistema ferroviário nacional – uma vez que o tramo 
central da Ferrovia Norte-Sul não está efetivamente em operação e as ferrovias Trombetas, 
Jari e Amapá são linhas industriais isoladas. As 12 malhas ferroviárias, juntas, respondem 
por 28.176 km de linhas férreas, que atendem às Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e, em menor 
proporção, Centro-Oeste e Norte do País.

16 Criado no exercício de 2012.
17 A Ferrovia Norte-Sul é analisada como duas malhas distintas: o tramo norte e o tramo central.
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FIGURA 2 
 Sistema ferroviário brasileiro (2015)

Fonte: Elaboração CNT.
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TABELA 2
Extensão da malha ferroviária brasileira (2015)

Operadoras Origem

Extensão (km)

Bitola larga 
(1,60 m)

Bitola estreita 
(1,00 m)

Bitola 
mista

Total(1)(2)

América Latina Logística Malha Norte – ALLMN - 735 - - 735

América Latina Logística Malha Oeste – ALLMO RFFSA - 1.953 - 1.953

América Latina Logística Malha Paulista – ALLMP RFFSA 1.533 305 269 2.107

América Latina Logística Malha Sul – ALLMS RFFSA - 7.223 - 7.223

Estrada de Ferro Carajás – EFC (Vale) - 997 - - 997

Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM (Vale) - - 888 - 888

Ferrovia Centro-Atlântica – FCA RFFSA - 6.904 137 7.041

Ferrovia Norte-Sul Tramo Norte – FNS
(Valec – subconcessão)

- 745 - - 745

Estrada de Ferro Paraná Oeste – Ferroeste - - 248 - 248

Ferrovia Tereza Cristina – FTC RFFSA - 163 - 163

MRS Logística - MRS RFFSA 1.708 - 91 1.799

Ferrovia Transnordestina Logística – FTL RFFSA - 4.257 20 4.277

Ferrovia Norte-Sul Tramo Central
(Valec – subconcessão)

- 815 - - 815

Trombetas, Jari e Amapá - 70 230 - 300

Total - 6.603 22.171 517 29.291

Nota 1: Os dados apresentados constam do sítio da ANTT (http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4751/
Ferroviaria.html).
Nota 2: A extensão total da malha ferroviária brasileira, incluindo os trechos destinados à operação do transporte 
urbano ou metropolitano e de trens turísticos ou culturais, é de 30.402 km, segundo a ANTT.
Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.

A concessão das malhas ferroviárias à iniciativa privada18 propiciou ganhos consideráveis 
para o setor ferroviário, para o poder público e para a economia do País, de modo geral, com 
o fomento da indústria ferroviária nacional, a melhoria do serviço ofertado, a redução dos 
tempos de imobilização e a diminuição do número de acidentes.

No que se refere ao setor público, as concessões permitiram uma arrecadação de cerca de 
R$ 8 bilhões com os pagamentos das outorgas das concessões e arrendamentos (entre 1996 
e 2014). Adicionalmente, as concessões permitiram o fim dos gastos relativos aos déficits 
operacionais da RFFSA que, em 1994, registraram R$ 641,46 milhões (em valores de 201419). 

O setor ferroviário, por sua vez, recebeu vultosos recursos da iniciativa privada, que 
tornaram mais segura e eficiente a sua atividade de transporte. Uma descrição detalhada 
dos investimentos realizados no setor é apresentada no Box 1, ao final deste capítulo.

18 Como ressaltado anteriormente, a Ferroeste é controlada pelo Governo do Estado do Paraná, enquanto a 
Valec é uma empresa pública que, porém, subconcede a operação da FNS para operadores privados.
19 Valores da Secretaria de Coordenação e Controle de Empresas Estatais e RFFSA apud Durço (2011),  
inflacionados para 2014 pelo IPCA.
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Os investimentos realizados pelas concessionárias permitiram uma queda acentuada 
dos índices de acidentes20, que passaram de 23,0 ocorrências por milhão de trens x km, 
em 2006, para 11,6 em 2014, isto é, uma redução de aproximadamente 50%21. Os valores 
observados atualmente estão dentro dos parâmetros internacionais, estabelecidos entre 
oito e 13 acidentes por milhão de trens x km. A variação dos índices de acidentes na malha 
ferroviária nacional, de 2006 a 201422, é apresentada no Gráfico 2.

Do total de acidentes ocorridos em 2014, cabe ressaltar que 53,5% decorreram da 
interferência de terceiros (em geral, pessoas ou veículos que perpassaram a malha). Esse 
tipo de interferência ocorre, notadamente, em áreas com invasões da faixa de domínio e 
passagens em nível críticas, o que indica que os conflitos urbanos são os principais geradores 
de acidentes na malha ferroviária do País. 

Além da redução do número de acidentes, os investimentos realizados pelas concessionárias 
promoveram, também, o aumento significativo do volume movimentado e da produção do 
transporte ferroviário, com a captação de novos clientes e diferentes tipos de cargas.

De 2006 a 2014, o total de TKU produzidas pelo transporte ferroviário cresceu 28,9%, 
passando de 238,4 bilhões para 307,3 bilhões, conforme apresentado no Gráfico 3. Em anos 

20 Segundo a ANTT, considera-se acidente ferroviário a ocorrência que, com a participação direta de  
veículo ferroviário, provocar danos a este, a pessoas, a outros veículos, a instalações, a obras-de-arte, à via  
permanente, ao meio ambiente e, desde que ocorra paralisação do tráfego, a animais.
21 A análise da variação dos índices de acidentes, da produção ferroviária e dos volumes embarcados  
compreendeu o período de 2006 a 2014 pois a ANTT não divulga dados anteriores. A ANTF estima que, em 
1997, os índices permeavam 75,5 acidentes por milhão de trens x km; comparativamente a 2014, houve uma 
redução de 84,6%.
22 Os dados utilizados para as análises de evolução do número de acidentes, da produção ferroviária  
(em TKU), do volume transportado (em TU), das principais mercadorias movimentadas e do material rodante 
são provenientes do documento “Evolução do Transporte Ferroviário de Cargas”, da ANTT, que pode ser acessa-
do pelo link: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/15884/Evolucao_do_Transporte_Ferroviario.html.

GRÁFICO 2  
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Evolução dos índices de acidentes na malha ferroviária nacional de 2006 a 2014 (em acidentes por milhão de trens x km)
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Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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recentes, a produção ferroviária tem continuado a aumentar, porém as taxas de crescimento 
têm apresentado uma tendência de estabilização, com crescimento médio anual de cerca de 
2% entre 2011 e 201423.

As maiores produções ferroviárias, em termos de TKU, estão concentradas nas malhas da 
EFC, da EFVM e da MRS, que responderam por, respectivamente, 33,9%, 23,6% e 21,0% do 
total produzido em 2014, conforme apresentado no Gráfico 4. A concentração se explica 
em parte pela vocação dessas malhas ao transporte de commodities minerais, principais 
produtos movimentados pelas ferrovias do País.

23 A análise do setor no período compreendido de 2011 a 2014 visa fornecer dados acerca da sua evolução 
desde a publicação da última Pesquisa CNT de Ferrovias, ocorrida em 2011.

201420132012201120102009200820072006

GRÁFICO 3  
 Evolução da produção de cargas no sistema ferroviário brasileiro de 2006 a 2014 (em bilhões de TKU)

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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GRÁFICO 4  
 Distribuição da produção de cargas no sistema ferroviário brasileiro por concessionária em 2014 (em bilhões de TKU)  

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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Em relação aos volumes transportados, em toneladas úteis (TU), de 2006 a 2014, houve 
crescimento de 19,6%24. Em 2014, foram transportadas, por ferrovias, 465,2 milhões de 
toneladas de carga; em 2006, eram 389,1 milhões, conforme o Gráfico 5.

 
A distribuição do volume de carga transportado por concessionárias, no ano de 2014, é 
apresentada no Gráfico 6. Observa-se que os maiores volumes foram transportados na MRS, 
na EFVM e na EFC.

24 Os percentuais de participação e variação da produção ferroviária (TKU) e dos volumes transportados (TU) 
apresentados neste Relatório foram calculados considerando os valores unitários dessas grandezas (e não os 
valores agregados em milhares, milhões ou bilhões). Eventuais divergências nos percentuais decorrem dos 
critérios de arredondamento utilizados.

201420132012201120102009200820072006

GRÁFICO 5  
 Evolução do volume de cargas transportado no sistema ferroviário brasileiro de 2006 a 2014 (em milhões de TU)

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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GRÁFICO 6  
 Distribuição do volume de cargas transportado no sistema ferroviário brasileiro por concessionária em 2014

(em milhões de TU)

Nota: Os dados apresentados são divulgados pela ANTT e, para a FTL, esses dados divergem dos 
informados pela concessionária.

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias transportadas nas ferrovias brasileiras 
foram o minério de ferro, com 76,0% do total de TU transportados, seguido pela soja, com 
3,4% e pelo milho, com 2,5%. Açúcar e carvão mineral, por sua vez, representaram 2,3% e 
2,1% do total transportado no período, respectivamente. Juntas, as dez principais mercadorias 
responderam por 90,8% do total de TU transportadas de 2011 a 2014, o que indica que, 
apesar da diversificação do setor, com a captação de cargas anteriormente movimentadas 
por outros modais, a exemplo dos contêineres, o modal ainda é majoritariamente utilizado 
para o escoamento de commodities agrícolas e minerais. A distribuição percentual das 
principais mercadorias transportadas no período analisado é apresentada no Gráfico 7.

No que se refere à variação do volume transportado por ferrovias no período de 2011 a 2014, 
das dez principais mercadorias, seis apresentaram crescimento em TU: o milho (90,7%), 
a celulose (72,4%), o açúcar (8,5%), o óleo diesel (5,2%), o minério de ferro (3,9%) e o 
carvão mineral (1,2%). Por outro lado, a bauxita (com -46,4%), os produtos siderúrgicos 
– outros (-36,3%) e os principais produtos do complexo soja (farelo, -24,4%; e soja, -1,1%) 
apresentaram redução. No caso do farelo, a redução significativa pode ser explicada, em 
parte, pela diminuição das exportações brasileiras dessa mercadoria entre 2011 e 2014, em 
detrimento do aumento do volume consumido no mercado interno. A bauxita e os produtos 
siderúrgicos – outros, por sua vez, tiveram redução significativa dada a diminuição das 
exportações, explicada sobretudo pelo preço da energia elétrica no País e pela concorrência 
chinesa no mercado mundial. Os dados de volume das principais mercadorias transportadas 
por ferrovias são apresentados no Gráfico 8.

OutrosCeluloseBauxitaProdutos
siderúrgicos

- outros

Óleo
diesel

Farelo
de soja

Carvão
mineral

AçúcarMilhoSojaMinério
de ferro

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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GRÁFICO 7   
 Principais mercadorias transportadas por ferrovias no período de 2011 a 2014 (em % do total de TU)

Grá�co 7 vai ter que ser em barra
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Em termos de produção ferroviária, isto é, em TKU, entre as dez principais mercadorias 
transportadas, estão manganês e ferro-gusa, ao mesmo tempo em que não aparecem nessa 
listagem os produtos siderúrgicos – outros e a bauxita. Cabe destacar, ainda, que a participação 
da produção ferroviária de soja e milho (TKU) no total produzido pelas ferrovias, no período 
(5,5% e 4,7%, respectivamente), é superior à participação do volume embarcado (TU) no 
total transportado (3,4% e 2,5%, respectivamente), em decorrência das longas distâncias 
percorridas para o escoamento, sobretudo entre a Região Centro-Oeste e os portos da 
Região Sudeste e Sul do País, notadamente Santos. 

GRÁFICO 8  
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Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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Quanto ao material rodante, em 2014, havia 3.115 locomotivas25 e 96.086 vagões em 
operação na malha ferroviária concedida ao transporte de carga, em sua maioria do tipo 
gôndola e hopper, destinados ao transporte de granéis sólidos. Entre 2011 e 2014, o número 
de locomotivas cresceu 0,7%, enquanto o número de vagões sofreu uma redução, de 5,8%. A 
redução dos vagões em operação está relacionada ao processo de modernização dos ativos 
que vem sendo realizado pelas concessionárias. Como resultado desse processo, iniciado 
ainda à época da concessão, a idade média dos vagões em operação passou de cerca de 40 
anos (superior à vida útil estimada para esses equipamentos, que é de 30 a 35 anos) para, 
aproximadamente, 22 anos. 

Também em anos recentes, foi possível observar uma variação nas quantidades e nas 
características das composições formadas para o tráfego ferroviário, evidenciando uma 
tendência que vem se consolidando no setor. Apesar dos crescentes volumes embarcados 
e de produção ferroviária, observou-se, no período de 2011 a 2014, uma redução do número 
de trens formados, passando de cerca de 298 mil para 237 mil, isto é, uma diminuição de 
cerca de 20% do total de composições. Em contraposição a essa redução, os trens formados 
se tornaram maiores. O número médio de vagões por composição passou de 54,1, em 
2011, para 64,4, em 2014 (+19%); o de locomotivas, de 1,8 para 2,0, em média (+8%); e o 
volume transportado, de 2.193 para 2.526 TU por composição (cerca de 15% de aumento). 
Foi observada, também, a redução da participação do percentual de vagões vazios no total 
de vagões por composição, indicando um melhor aproveitamento da capacidade de carga 
disponível e um consequente aumento na eficiência energética do transporte realizado.

Essa tendência de aumento do tamanho e melhor aproveitamento das composições, 
em detrimento da redução do número de trens, busca tornar mais eficiente e segura a 
operação de transporte ferroviário. Com trens maiores, é possível obter ganhos de escala, 
pelo transporte de maiores volumes de carga com, proporcionalmente, menores volumes 
de recursos. Ademais, reduzindo-se a quantidade de trens trafegando na malha, também 
são menores as probabilidades de ocorrência de acidentes em passagens em nível, por 
exemplo, uma vez que será menor a frequência do tráfego naquelas áreas. A interferência à 
comunidade urbana será menos recorrente26.

2.3 Características Gerais das Concessionárias
Os dados do sistema ferroviário brasileiro, apresentados anteriormente de forma agrupada, 
permitem caracterizar a evolução do setor no período pós-concessão, marcado pelo 
incremento dos investimentos, pelo aumento da produção e produtividade ferroviária e pela 
redução dos índices de acidentes.

Entretanto, para possibilitar a identificação das especificidades de cada segmento da malha 
ferroviária brasileira e, posteriormente, a análise do desempenho operacional e do serviço 
prestado nos corredores ferroviários (apresentados nos Capítulos 3 e 4) são apresentadas, a 
seguir, informações referentes às 11 malhas concedidas à iniciativa privada, que compreendem 

25 Esse quantitativo diverge do apresentado pela ANTT, pois o número de locomotivas informado pela VLI,  
na FCA, é de 637, em vez das 1.233 divulgadas pela Agência.
26 Outra característica associada ao aumento do tamanho dos trens e redução do número de composições 
é o aumento da disponibilidade de janelas de passagem ou slots, isto é, de intervalos de tempo disponíveis 
para o tráfego de outras composições. Esse aspecto, apesar de contribuir para o aumento da produtividade 
ferroviária, pode ser interpretado como capacidade ociosa se analisado de forma isolada, uma vez que afeta o 
indicador “número de trens por dia” em operação na malha.
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aproximadamente 95% da extensão ferroviária destinada ao transporte de carga no País. A 
Ferroeste não foi contemplada nesta caracterização por, diferentemente das demais, ser 
explorada por empresa controlada pelo Poder Público.

2.3.1 América Latina Logística S.A. – ALL (Rumo-ALL)

A América Latina Logística S.A. – ALL opera quatro malhas ferroviárias no País: a ALLMS, 
a ALLMP, a ALLMN e a ALLMO, atendendo às Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 
possibilitando o acesso ao Paraguai, à Argentina e à Bolívia. A primeira (Malha Sul) foi 
outorgada à empresa, que à época era denominada Ferrovia Sul Atlântico27, em 1996, com 
o leilão da RFFSA. As demais malhas passaram a ser controladas pela ALL a partir de 2006, 
quando, por meio da Resolução nº. 1.471, a ANTT autorizou a aquisição do controle acionário 
indireto das concessionárias Ferrovia Bandeirantes S.A. – Ferroban (atual ALLMP), Ferrovia 
Norte Brasil S.A. – Ferronorte (ALLMN) e Ferrovia Novoeste S.A. – Novoeste (ALLMO), antes 
administradas pela Brasil Ferrovias S.A. Em 2015, por meio de processo autorizado pela ANTT 
e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a ALL foi incorporada à Rumo 
Logística Operadora Multimodal S.A., originando a Rumo-ALL.

2.3.1.1 América Latina Logística Malha Sul S.A. – ALLMS

A ALLMS possui 7.223 km de extensão em bitola estreita e atende aos Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo, conforme a Figura 3. Possui pontos 
de conexão com as ferrovias ALLMO, em Botucatu e Iperó, ambas em São Paulo, e com 
a Ferroeste, em Guarapuava, no Paraná. Também possui pontos de intercâmbio com duas 
ferrovias estrangeiras: a Administración de Ferrocarriles del Estado – AFE, do Uruguai, com 
a qual se conecta em Santana do Livramento (RS), e a Ferrocarril Mesopotámico General 
Urquiza, da Argentina, a partir de Uruguaiana (RS).

27 A Ferrovia Sul Atlântico passou a ser denominada América Latina Logística – ALL em 1999.

 

Trem da América Latina Logística S.A. – ALL (Rumo-ALL)
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A ferrovia possui, ainda, integração com alguns dos principais portos do País, como Paranaguá 
(PR), Rio Grande (RS) e São Francisco do Sul (SC), além do Porto de Porto Alegre (RS) e dos 
terminais hidroviários de Estrela (RS) e de Presidente Epitácio (SP). O fato de a ferrovia estar 
diretamente interligada ao Porto de Paranaguá, um dos maiores exportadores de granéis 
agrícolas do País, torna a malha atrativa para o escoamento de soja e milho, captados, 
sobretudo, no próprio Estado do Paraná.

Na ferrovia, foram transportados, em 2014, 21,6 milhões de TU, e a produção ferroviária foi 
da ordem de 14,7 bilhões de TKU nesse ano. As principais cargas movimentadas pela ALLMS28 
foram os granéis agrícolas (notadamente soja, açúcar e milho) e o óleo diesel. Também em 
2014, havia 440 locomotivas e 12.089 vagões em operação na ALLMS.

28 As mercadorias citadas neste capítulo correspondem à movimentação nas malhas ferroviárias no período 
de janeiro de 2014 a outubro de 2015.

FIGURA 3
 Mapa da ALLMS

Fonte: Elaboração CNT.
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2.3.1.2 América Latina Logística Malha Paulista S.A. – ALLMP

A Malha Paulista da RFFSA foi concedida à Ferrovia Bandeirantes S.A. – Ferroban em 
novembro de 1998 e passou a ser operada pela empresa em 1999. Conforme ressaltado 
anteriormente, a partir de 2006, a operação da ferrovia passou a ser realizada pela ALLMP. 
Atualmente, a extensão da malha é de 2.107 km, sendo 1.533 km em bitola larga, 305 km em 
bitola estreita e 269 km em bitola mista. Em 2014, a ALLMP contava com 282 locomotivas e 
3.426 vagões em operação.

A área de atuação da ALLMP é o Estado de São Paulo (Figura 4). A ferrovia possui conexão 
com outras malhas concedidas: a FCA (com pontos de intercâmbio em Campinas e Paulínia), 
a MRS (em Jundiaí e Cubatão), a ALLMO (em Alumínio, Mairinque e Bauru) e com a ALLMN 
no marco inicial desta (na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul).

FIGURA 4 
 Mapa da ALLMP

Fonte: Elaboração CNT.
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Em sua área de abrangência, a ferrovia tem interligação com o Porto de Santos e com os 
terminais fluviais de Panorama e de Pederneiras, na hidrovia Tietê-Paraná. A integração com 
a hidrovia favorece a utilização do transporte intermodal na ALLMP.

A ALLMP movimentou, em 2014, 5,4 milhões de TU e teve uma produção ferroviária de. 
3,9 bilhões de TKU. As principais mercadorias transportadas na ferrovia foram açúcar, óleo 
diesel, gasolina e contêineres.

2.3.1.3 América Latina Logística Malha Norte S.A. – ALLMN

A Ferronorte S.A. ganhou o direito de construir e operar a ferrovia hoje denominada ALLMN 
em licitação realizada em 1989.  A ferrovia iniciou as operações no ano de 2000. Desde 
2006, é controlada pela ALL. Em 2013, foi inaugurado o mais recente trecho da malha: 254 
km interligandoAlto Araguaia a Rondonópolis, ambos no Mato Grosso29.Juntamente com o 
novo trecho, foi inaugurado o Complexo Intermodal de Rondonópolis, operado pela ALL, que 
congrega mais de 20 empresas e é considerado o maior da América Latina.

Em sua conformação atual, a ferrovia possui 735 km e perpassa os Estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, interligando o Centro-Oeste à Região Sudeste do País. Possui conexão 
com a ALLMP em Aparecida do Taboado (MS). A partir da ALLMP, é possível alcançar o Porto 
de Santos (SP), principal porto do País, bem como as malhas da FCA, da MRS e da ALLMO. 
Em 2014, a ferrovia contava com 186 locomotivas e 5.357 vagões em operação. A malha 
ferroviária da ALLMN é apresentada na Figura 5.

29 O projeto inicial da ferrovia contemplava a expansão até a Região Norte do País. Entretanto, por meio da 
Resolução da ANTT nº. 3.581/2010, a ALLMN deixou de ser responsável pela construção de novos trechos 
(Cuiabá, MT – Uberaba/Uberlândia, MG; Cuiabá, MT – Rondonópolis, MT; Cuiabá, MT – Porto Velho, RO; e Cuiabá, 
MT – Santarém, PA), os quais foram devolvidos ao Poder Concedente.
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Em 2014, a ALLMN transportou 15,0 milhões de TU de carga. Além disso, a produção 
ferroviária da malha foi de 22,9 bilhões de TKU. As principais mercadorias transportadas na 
ALLMN foram milho, soja, farelo de soja e celulose.

2.3.1.4 América Latina Logística Malha Oeste S.A. – ALLMO

A ALLMO, então denominada Ferrovia Novoeste S.A., obteve a concessão da malha oeste da 
extinta RFFSA em março de 1996 e iniciou a operação em julho desse mesmo ano. 

A ferrovia compreende 1.953 km de extensão em bitola métrica, e operou, em 2014, com 
69 locomotivas e 1.314 vagões. Ela perpassa os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
interligando as cidades de Mairinque (SP) e Corumbá (MS). Possui conexão com a ALLMS, 
conforme já ressaltado anteriormente, com a ALLMP (com pontos de intercâmbio em 
Alumínio, Bauru e Mairinque, em São Paulo) e com a Empresa Ferroviaria Oriental, da Bolívia. 
É interligada, ainda, com os terminais hidroviários de Ladário e Porto Esperança (localizados, 
respectivamente, nos Municípios de Ladário e Corumbá, ambos no Mato Grosso do Sul) e, 

FIGURA 5 
 Mapa da ALLMN

Fonte: Elaboração CNT.
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por meio da ALLMP, as mercadorias embarcadas na ferrovia acessam o Porto de Santos. O 
mapa ilustrativo da malha da ALLMO é apresentado na Figura 6.

A ALLMO movimentou, em 2014, 5,6 milhões de TU e 1,5 bilhão de TKU. Os principais 
produtos transportados pela ferrovia foram celulose, minério de ferro, produtos siderúrgicos 
– outros e ferro-gusa.

2.3.2 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. – FCA

A Malha Centro-Leste da RFFSA foi concedida em junho de 1996 à Ferrovia Centro-Atlântica 
S.A. – FCA, que iniciou as operações ferroviárias em setembro também de 1996. Em 2003, 
a Vale S.A assumiu a operação da FCA. Atualmente, a empresa é controlada pela Valor 
da Logística Integrada S.A. – VLI. A malha da ferrovia possui 7.041 km de extensão, sendo 
6.904 km de bitola estreita e o restante em bitola mista. Em 2014, a ferrovia possuía 637 
locomotivas30 e 15.226 vagões em operação na malha.

30 O dado referente ao quantitativo de locomotivas foi informado pela concessionária.

FIGURA 6
 Mapa da ALLMO

Fonte: Elaboração CNT.
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Juntamente com a FTL, a FCA possui uma das maiores abrangências, em termos de estados 
diretamente atendidos pela ferrovia (Figura 7). A malha perpassa os Estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Sergipe e o Distrito Federal. Isto 
é, interliga três regiões do País: o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste. Tem pontos de 
conexão com a EFVM, MRS, ALLMP e FTL.

A ferrovia possui ligação direta com os portos de Angra dos Reis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), 
Vitória (ES), Aratu (BA) e Aracaju (SE), bem como indiretamente com o Porto de Santos, por 
meio do intercâmbio com a malha da ALLMP.

FIGURA 7
 Mapa da FCA

Fonte: Elaboração CNT.
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Em 2014, foram movimentadas, na FCA, 24,2 milhões de TU e 18,3 bilhões de TKU. Foi 
transportada, pela ferrovia, uma grande diversidade de cargas, com destaque para soja, 
milho, açúcar, farelo de soja e minério de ferro.

2.3.3 Ferrovia Tereza Cristina S.A. – FTC

A malha ferroviária Tereza Cristina, da extinta RFFSA, foi outorgada à Ferrovia Teresa 
Cristina S.A. – FTC em novembro de 1996 e a operação ferroviária foi iniciada em fevereiro 
do ano seguinte. A FTC está totalmente inserida no Estado de Santa Catarina. Com 163 km 
de extensão em bitola estreita, 13 locomotivas e 400 vagões31, interliga a região carbonífera 
do estado, a Usina Termelétrica Jorge Lacerda e o Porto de Imbituba. A Figura 8 apresenta 
o traçado da FTC.

31 Os dados de material rodante são de 2014. A extensão da malha é de 2015.

 

Locomotiva da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. - FCA

 

Trem da Ferrovia Teresa Cristina S.A. - FTC
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A FTC transportou 3,9 milhões de TU e apresentou uma produção ferroviária de 0,3 bilhão 
de TKU em 2014. Na FTC foi transportado, majoritariamente, carvão mineral, e, em menor 
medida, contêineres.

FIGURA 8
 Mapa da FTC

Fonte: Elaboração CNT.
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2.3.4 MRS Logística S.A.

A Malha Sudeste da RFFSA foi concedida à MRS em setembro de 1996 e a operação foi 
iniciada em dezembro daquele ano. A ferrovia possui 1.799 km de extensão, sendo 1.708 
km em bitola larga e o restante em bitola mista. Em 2014, operavam, na malha da MRS, 782 
locomotivas e 19.482 vagões.

A ferrovia está localizada na Região Sudeste do País e interliga São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Possui conexão com os portos de Santos (SP), Itaguaí (RJ) e Rio de Janeiro 
(RJ), possibilitando o escoamento da produção proveniente das principais siderúrgicas do 
País e do minério de ferro da região mineira do Quadrilátero Ferrífero, na porção centro-
sul do estado. Está interligada, também, com a FCA, a EFVM e a ALLMP. A malha da MRS é 
apresentada na Figura 9. 

A MRS foi, entre as ferrovias concedidas, a que apresentou maior volume transportado 
em 2014: 138,8 milhões de TU. Em termos de produção ferroviária, foram produzidos 64,4 

FIGURA 9
 Mapa da MRS

Fonte: Elaboração CNT.
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bilhões de TKU no ano. Minério de ferro, açúcar, cimento a granel e produtos siderúrgicos – 
outros foram as principais mercadorias transportadas na ferrovia.

2.3.5 Ferrovia Transnordestina Logística – FTL

A Malha Nordeste da RFFSA foi concedida à antiga Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. 
– CFN em julho de 1997, iniciando as operações de transporte ferroviário em janeiro de 1998. 
Em 2008, o nome social da companhia passou a ser Transnordestina Logística S.A. – TLSA 
e, em 2013, com a cisão de seus ativos, teve origem a Ferrovia Transnordestina Logística – 
FTL, responsável pela operação da malha proveniente da RFFSA, enquanto a TLSA passou a 
responder pela Ferrovia Nova Transnordestina, em construção.

A construção da Ferrovia Nova Transnordestina foi iniciada em 2006. Com conclusão 
inicialmente prevista para 2010, a obra atualmente está com 51% da execução concluída, 
segundo dados do 1º Balanço do PAC 2015. Prevista para ter 1.753 km de extensão, ligando 
Eliseu Martins, no Piauí, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, é 
considerada estratégica para o desenvolvimento do Nordeste, tendo como foco o agronegócio 
e a indústria mineral, notadamente soja, farelo, milho e algodão, minério de ferro e gipsita.

A malha da FTL conta com 4.277 km de extensão, sendo 4.257 km em bitola estreita e o 
restante em bitola mista. Possuía, em 2014, 91 locomotivas e 1.815 vagões em operação. 
Interliga o porto de Itaqui, no Maranhão, onde possui conexão com a EFC, aos Estados do 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Conecta-se à FCA, no 
Município de Propriá (SE), permitindo o acesso à Bahia e à Região Sudeste do País. A FTL 
interliga os principais portos da Região Nordeste do País, conforme mostrado na Figura 10. 

 

Locomotiva da MRS Logística S.A.
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Em 2014, a FTL movimentou 1,2 milhão de TU e 0,6 bilhão de TKU32. As principais mercadorias 
transportadas pela ferrovia foram óleo diesel, cimento acondicionado33, gasolina, produtos 
siderúrgicos – bobina e minério de ferro. Ressalta-se que grande parte desses produtos é 
destinada ao abastecimento interno da Região Nordeste do País. 

32 Os dados apresentados são divulgados pela ANTT e divergem dos dados informados pela concessionária.
33 O termo “cimento acondicionado” corresponde à terminologia adotada pela ANTT, que nem sempre coinci-
de com a utilizada pelas concessionárias. Para a mercadoria em questão, o termo utilizado pela concessionária 
é “cimento ensacado”.

FIGURA 10
 Mapa da FTL

Fonte: Elaboração CNT.
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2.3.6 Vale S.A.

Em 1997, a então privatizada Companhia Vale do Rio Doce – CVRD (posteriormente denominada 
Vale S.A.) obteve a concessão da exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas 
e de passageiros na EFC e na EFVM. Além disso, a empresa, que possuía participação acionária 
na FCA, passou a ter o controle desta em 2003 e obteve, em 2007, a subconcessão, pelo 
prazo de 30 anos, da FNS em seu trecho norte (de Açailândia, no Maranhão, a Palmas, no 
Tocantins), pertencente à Valec. Para tanto, criou uma nova empresa, denominada Ferrovia 
Norte-Sul S.A. – FNS.

Em 2010, a Vale alocou o controle da FCA e da FNS a uma empresa dedicada à logística, 
chamada Valor da Logística Integrada S.A. – VLI. Com isso, a VLI passou a administrar e 
operar ambas as malhas. Além disso, a empresa transporta na EFC e na EFVM mediante 
contrato com a Vale. Em 2014, a Vale realizou a venda de parte de sua participação na VLI 
para outras empresas.

 

Trem da Ferrovia Transnordestina Logística - FTL



45

SI
ST

EM
A 

FE
RR

OV
IÁ

RI
O 

NO
 B

RA
SI

L

2.3.6.1 Estrada de Ferro Carajás – EFC

A EFC possui uma extensão de 997 km em bitola larga e atende aos Estados do Pará e 
Maranhão. Possui conexão com o Porto de Itaqui (MA), juntamente com o Terminal Marítimo 
de Ponta da Madeira (MA), anexo ao Porto de Itaqui, e com a malha ferroviária da FTL (em 
São Luís, no Maranhão) e da FNS (em Açailândia, também no Maranhão). Em 2014, havia 254 
locomotivas e 15.670 vagões em operação na EFC. 

Atualmente, estão sendo realizadas obras para duplicação de parte da malha ferroviária da 
EFC, com o objetivo de atender à crescente demanda por transporte de minério de ferro. A 
Figura 11 apresenta o traçado atual da EFC.

 

Locomotiva da Vale S.A.
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A EFC movimentou, em 2014, 118,5 milhões de TU. No que se refere à produção na ferrovia, 
esta foi, em 2014, da ordem de 104,2 bilhões de TKU. Minério de ferro, manganês, ferro-gusa e 
outros combustíveis e derivados (perigosos) foram as principais mercadorias movimentadas 
pela ferrovia.

No que se refere ao transporte de passageiros, a EFC transporta, em média, 350 mil 
passageiros por ano, entre Parauapebas, no Pará, e São Luís, no Maranhão.

2.3.6.2 Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM

A EFVM possui 888 km de extensão em bitola estreita. A maior parte dessa extensão é 
em linha dupla. Atende aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo (Figura 12). Possui 
integração com a malha da MRS, com a qual se conecta em Ouro Branco (MG) e com a FCA, 
com pontos de intercâmbio em Cariacica (ES), Ouro Preto, Santa Luzia e Sabará (todos em 
MG). Tem acesso, ainda, aos portos do Estado do Espírito Santo: Tubarão, Barra do Riacho e 
Vitória, sendo o terminal portuário de Tubarão o principal destino das cargas transportadas 
pela ferrovia.

FIGURA 11
 Mapa da EFC

Fonte: Elaboração CNT.
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Em 2014, a EFVM possuía, em operação, uma frota composta de 315 locomotivas e 
19.285 vagões.

Em 2014, a EFVM transportou 126,2 milhões de TU e apresentou uma produção de 72,7 
bilhões de TKU. Os principais produtos transportados pela EFVM foram minério de ferro, 
carvão mineral, produtos siderúrgicos – bobina e coque.

A EFVM também realiza transporte de passageiros, entre os Municípios de Belo Horizonte 
(MG) e Cariacica (ES). Anualmente, são transportados cerca de 1 milhão de passageiros nesse 
trecho ferroviário.

FIGURA 12
 Mapa da EFVM

Fonte: Elaboração CNT.
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2.3.7 Ferrovia Norte-Sul – FNS

A construção e a operação da FNS foram concedidas à Valec em janeiro de 1987, que, em 
2007, conforme já ressaltado anteriormente, subconcedeu a operação do trecho norte à 
Vale (como Ferrovia Norte-Sul S.A.). Atualmente, o trecho é operado pela VLI.

A FNS foi projetada para promover a integração nacional e conectar importantes malhas 
ferroviárias, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL e a Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste – FICO, representando um eixo estruturante do transporte ferroviário do País. 
Sua construção foi iniciada em 1980, com o objetivo inicial de interligar Açailândia (MA) e 
Anápolis (GO). Posteriormente, foram incorporados a esse traçado os trechos de Barcarena 
(PA) a Açailândia, de Ouro Verde de Goiás (GO) a Panorama (SP)34, de Panorama a Chapecó 
(SC) e de Chapecó a Rio Grande (RS).

Atualmente, apenas os tramos norte e central estão concluídos. Atendem os Estados do 
Maranhão, Tocantins e Goiás, interligando Açailândia (e, por meio da EFC, o porto de Itaqui, 
no Maranhão) a Anápolis. O trecho de Porto Nacional (TO) a Anápolis (tramo central) foi 
concluído em maio de 2014, entretanto, não está em operação efetiva35, a qual se restringe 
ao trecho Açailândia – Porto Nacional (apresentado na Figura 13). A ferrovia possui conexão 
com a EFC em Açailândia e com a FCA em Anápolis.

34 A inclusão dos novos trechos da ferrovia foi definida pela Lei nº. 11.772/2008. Atualmente, o trecho entre 
Ouro Verde de Goiás (GO) e Estrela d’Oeste (SP) está em construção.
35 Segundo divulgado no site da Valec, o trecho será operado em modelo open access, cujas características 
foram apresentadas anteriormente, neste capítulo.

 

Trem da Ferrovia Norte Sul – FNS
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A FNS (tramo norte) movimentou 4,4 milhões de TU e respondeu por uma produção de 3,5 
bilhões de TKU em 2014. Ainda nesse ano, a FNS possuía 36 locomotivas e 936 vagões. As 
principais mercadorias transportadas na ferrovia foram soja, milho, celulose, óleo diesel e 
minério de ferro.

FIGURA 13
 Mapa da FNS

Fonte: Elaboração CNT.
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O processo de concessão da infraestrutura ferroviária, que ocorreu na segunda metade 
da década de 1990, transferiu da União para o setor privado a responsabilidade dos 
investimentos em manutenção das ferrovias existentes. A obrigação de ampliação 
da malha e de execução de intervenções para a solução de confl itos já existentes, 
classifi cados como passagens em nível ou invasões de faixa de domínio, permaneceu 
como atribuição da administração pública federal. Essas mudanças possibilitaram o 
aumento da produção do modal no país e a redução do índice de acidentes. 

Os investimentos privados realizados após as concessões ferroviárias priorizaram, 
inicialmente, a adequação da qualidade da infraestrutura para garantir a operacionalidade 
do sistema. Desde o princípio das concessões, os aportes destinaram-se ao aumento 
da capacidade e à melhoria dos serviços de logística por meio da ampliação da oferta 
de estruturas de apoio à atividade de transporte(1), além da aquisição de material 
rodante(2). 

Assim, investimentos crescentes vêm sendo realizados pelas concessionárias. Como 
mostrado no Gráfi co A, o montante alocado pela iniciativa privada no sistema ferroviário 
saiu de R$ 1,79 bilhão, em 2006, para R$ 6,08 bilhões, em 2014, o que representa um 
crescimento de 239,7%. Ao ser descontada a infl ação acumulada no período, percebe-
se um crescimento real de 119,3%. Em 2015, até o mês de junho, as concessionárias 
aportaram R$ 2,72 bilhões na malha férrea sob sua jurisdição.

BOX 1 Investimentos em infraestrutura ferroviária

GRÁFICO A  
 

201420132012201120102009200820072006

Evolução dos investimentos das concessionárias ferroviárias nas malhas existentes, Brasil – 2006/2014 
(valores em R$ bilhões correntes)
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2,02

3,36
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Nota 1: Valores acumulados até junho de 2015.

Nota 2: A diferença entre as somas das parcelas e os respectivos totais decorre do critério de 
arredondamento.

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.
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Em 2014, os aportes realizados pela iniciativa privada foram direcionados, 
principalmente, para intervenções relacionadas à infraestrutura ferroviária, que 
consumiu 35,5% (R$ 2,16 bilhões) do valor investido (Tabela A). Destacam-se, ainda, 
inversões para ações ambientais, edifi cações e informatização dos sistemas, material 
rodante e superestrutura. Além dos investimentos na malha concessionada, foram 
investidos R$ 2,92 bilhões em expansão da malha ferroviária entre 2012 e 2014 (ANTF).

Com a concessão das ferrovias, a atuação do Estado tem se concentrado em fomentar, 
principalmente, a expansão da malha. Entre 2006 e 2014, o recurso autorizado pelo 
governo federal para intervenções em ferrovias foi de R$ 19,16 bilhões. Entretanto, 
desse total, foram efetivamente investidos R$ 12,93 bilhões. Ou seja, R$ 6,23 bilhões 
autorizados não foram aplicados na malha ferroviária (Gráfi co B). Em 2015(3), até o mês 
de outubro, o governo federal investiu R$ 1,46 bilhão no transporte ferroviário, o que 
representa 63,9% do montante autorizado para esse ano (R$ 2,29 bilhões).

Continuação

TABELA A
Principais tipos de investimentos das concessionárias ferroviárias, Brasil – 2006/2014
(valores em R$ milhões correntes) 

Tipo de investimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Infraestrutura 362,30 347,00 525,40 426,10 1.024,20 1.523,10 1.388,02 1.714,00 2.160,20

Outros Investimentos(1) 230,50 338,80 336,40 294,80 523,70 838,00 1.100,01 1.871,80 1.585,50

Material Rodante(2) 1.039,70 1.075,50 2.031,90 829,20 765,70 1.534,10 929,06 873,30 1.170,10

Superestrutura 2,30 85,80 161,20 127,40 730,20 715,40 1.047,75 494,70 669,20

Sinalização 57,30 81,50 89,20 115,60 75,00 167,20 193,68 160,20 315,50

Telecomunicações 16,60 8,10 6,90 10,20 11,10 33,70 54,25 42,10 70,80

Veículos Rodoviários 2,70 0,90 4,40 0,90 4,40 3,50 4,77 10,60 52,40

Ofi cinas 60,40 64,70 186,40 75,80 74,10 85,70 127,45 121,70 40,20

Capacitação
de Pessoal

14,90 18,30 21,10 18,00 26,50 26,00 32,38 25,10 18,70

Total 1.786,70 2.020,70 3.363,00 1.898,00 3.234,90 4.926,70 4.877,36 5.313,60 6.082,70

Nota 1:  Meio ambiente, edifi cações, informatização e outros. 
Nota 2: Vagão, locomotiva, outros veículos e equipamentos e carros de passageiros.
Nota 3: A diferença entre as somas das parcelas e os respectivos totais decorre do critério de arredondamento.
Fonte: ANTT.

BOX 1 Investimentos em infraestrutura ferroviária
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Ainda de acordo com as informações do Gráfi co B, percebe-se que os recursos aplicados 
no segmento ferroviário foram impulsionados a partir de 2007. Este ano coincide 
com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa que 
representa um esforço do governo federal em retomar o planejamento e impulsionar 
os investimentos no setor de transporte brasileiro.

Em 2014, foram aplicados pelo governo federal R$ 2,68 bilhões na malha ferroviária, 
montante que se destinou a intervenções voltadas para a construção de ferrovias, de 
ramais ferroviários, de variantes, contornos e pátios ferroviários, entre outras (Tabela 
B). A composição da carteira de projetos ferroviários benefi ciados com recursos 
públicos refl ete a responsabilidade do governo de expandir a infraestrutura disponível 
e solucionar os confl itos. Importante ressaltar que permanece como atribuição do 
Estado a solução de confl itos anteriores às concessões.

Continuação

Nota 1: Valores acumulados até outubro de 2015.
Nota 2: A diferença entre as somas das parcelas e os respectivos totais decorre do critério de 
arredondamento.

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.

GRÁFICO B  
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Evolução dos investimentos da União em transporte ferroviário, Brasil – 2006/2014 (valores em R$ bilhões correntes)
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BOX 1 Investimentos em infraestrutura ferroviária
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Considerando investimentos públicos e privados entre 2006 e 2014, foram destinados 
às ferrovias brasileiras R$ 46,44 bilhões (Gráfi co C). Destes, 72,1% foram aplicados 
pelas concessionárias das ferrovias e os outros 27,9% pelo governo federal. Ainda 
que os investimentos no segmento ferroviário tenham apresentado um crescimento 
signifi cativo com o advento das concessões e dos aportes crescentes por parte da União, 
os valores ainda não são sufi cientes para adequar a infraestrutura às necessidades dos 
usuários. Para essa adequação, a CNT identifi cou as intervenções necessárias como 
apresentado no Capítulo 5 deste Relatório. 

TABELA B
Investimentos efetivos da União em transporte ferroviário, por ação, Brasil – 2014 (valores em R$ milhões)

Ações
Total pago - 2014

Valor Part. (%)

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité (BA) 942,33 35,1%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Ouro Verde de Goiás - São Simão (GO) 809,30 30,2%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Santa Vitória - Iturama (MG) 234,05 8,7%

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras (BA) 186,13 6,9%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Anápolis - Uruaçu (GO) 184,73 6,9%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Ouroeste - Estrela D´Oeste (SP) 181,15 6,7%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Palmas (TO) - Uruaçu (GO) 107,72 4,0%

Construção de Variante Ferroviária no Município de Camaçari (BA) - EF-431 12,59 0,5%

Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia no Município de Araraquara (SP) 8,50 0,3%

Adequação de Ramal Ferroviário no Município de Barra Mansa (RJ) 5,05 0,2%

Adequação de Linha Férrea no Município de Juiz de Fora (MG) - EF-040 5,00 0,2%

Construção da Ferrovia Norte-Sul – Aguiarnópolis - Palmas (TO) 4,47 0,2%

Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea no Município de Paverama (RS) - EF-116 0,91 0,0%

Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina 0,72 0,0%

Implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Malha Ferroviária 0,65 0,0%

Construção de Contorno Ferroviário no Município de Divinópolis (MG) 0,41 0,0%

Construção de Contorno Ferroviário no Município de Três Lagoas (MS) 0,18 0,0%

Obras Complementares para Adequação da Linha Férrea Paranaguá (PR) - EF-277/278 0,03 0,0%

Total geral 2.683,91 100,0%

Nota: A diferença entre as somas das parcelas e os respectivos totais decorre do critério de arredondamento.
Fonte: Elaboração CNT com dados do Siga Brasil.

ContinuaçãoBOX 1 Investimentos em infraestrutura ferroviária
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Cabe destacar que as intervenções destacadas no Plano CNT de Transporte e Logística 
são fundamentais para que os custos operacionais do modal sejam reduzidos, 
com a eliminação dos gargalos identifi cados, e para que sua área de atuação seja 
ampliada. Assim, o sistema ferroviário terá uma operação mais efi ciente, o que, 
consequentemente, possibilitará a redução dos custos do transporte brasileiro, 
aumentando a competitividade e impulsionando a sua demanda.

Notas:

(1) O apoio às atividades logísticas foi incrementado pela ampliação dos pátios de manobra, aumento da 
capacidade de suporte da via permanente e construção de terminais de integração rodoferroviária.

(2) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010).

(3) Até o mês de junho de 2015, a União efetivou o investimento de R$ 733,56 milhões.

Nota: A diferença entre as somas das parcelas e os respectivos totais decorre do critério de 
arredondamento.

Fonte: Elaboração CNT com dados do Siga Brasil e ANTT.
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3PANORAMA DOS PRINCIPAIS              
                 CORREDORES FERROVIÁRIOS

A avaliação do desempenho das concessionárias do transporte ferroviário de cargas visa 
estimular a melhoria contínua dos serviços prestados aos clientes. Para tanto, convém 
analisar o desempenho desses serviços nos corredores ao longo dos quais as principais 
cadeias produtivas estão organizadas. 

De maneira a possibilitar uma análise representativa do desempenho do setor ferroviário 
no País, foram definidos, no âmbito desta Pesquisa, os principais corredores ferroviários, 
segundo os critérios de maior volume de movimentação de carga, relevância econômica 
e representatividade da realidade operacional das concessionárias. Esses corredores, que 
podem abranger as malhas de mais de uma concessionária, atravessam zonas de grande 
importância econômica e interligam as regiões produtoras das principais mercadorias 
transportadas – tais como minério de ferro, soja e açúcar – aos portos, visando à exportação. 
Dada a convergência das malhas ferroviárias em direção aos portos, há corredores que 
apresentam trechos comuns.

Para caracterizar o desempenho operacional nos corredores, foram adotados indicadores 
que atendessem aos seguintes requisitos:

• Seletividade: estão relacionados a aspectos, etapas e resultados essenciais 
ou críticos do produto, serviço ou processo.

• Representatividade: são definidos ou formulados de maneira que possam 
representar satisfatoriamente o processo ou produto a que se referem.

• Estabilidade: permanecem ao longo do tempo, com base em procedimentos  
de rotina, incorporados às atividades da empresa ou departamento.

Tendo por base esses requisitos, foram selecionados indicadores que correspondem a 
resultados controláveis ou gerenciáveis do processo, sobre os quais as partes envolvidas – 
concessionárias e agência reguladora, principalmente – têm responsabilidade e/ou podem 
atuar sobre suas causas, corrigindo desvios e exercendo influência sobre os resultados. Os 
sete indicadores de desempenho selecionados são descritos a seguir:

• Produção ferroviária: caracteriza a movimentação de mercadorias realizada em 
um determinado trecho ferroviário. Medida em tonelada quilômetro útil – TKU,  
considera a quantidade transportada (apenas carga útil) em toneladas por quilômetro  
percorrido.

• Carga embarcada: refere-se ao volume de carga embarcada no trecho, medido em 
tonelada útil – TU.
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• Extensão: indica a extensão do trecho ferroviário, em quilômetros.

• Número de terminais: corresponde à quantidade de terminais para carga e  
descarga, incluindo a infraestrutura própria (da empresa concessionária) e a de 
clientes.

• Velocidade média comercial: representa a média do tempo gasto pelas composições 
para percorrer a distância entre dois pontos no trecho. Medida em quilômetros 
por hora – km/h, no seu cálculo são incluídos os tempos de parada nas estações 
intermediárias.

• Tempo médio de percurso: refere-se ao tempo médio de viagem das composições 
(medido em horas), incluindo-se os tempos de parada nas estações intermediárias.

• Peso médio por eixo (t/eixo): corresponde à tensão média (em toneladas) gerada 
pela carga e tara do vagão (peso morto) sobre o eixo padrão.

Os dados para os indicadores operacionais apresentados neste capítulo, correspondentes 
aos diferentes corredores, foram compilados e enviados pelas concessionárias, conforme a 
explicação que se segue. 

A Figura 14 representa, esquematicamente, os fluxos de movimentação em um corredor 
ferroviário A-D, formado pelos segmentos A-B, B-C e C-D. Os segmentos E-B e C-F 
correspondem a ramais da malha com continuidade operacional em relação ao corredor 
A-D, mas que não fazem parte dele.

Os indicadores foram compilados da seguinte forma:

• Fluxos A-D: para fluxos com origem em A e destino em D, a TU e a TKU foram com-
putadas em todo o corredor A-D, com a parcela de TKU correspondente à distância 
de cada trecho que a TU percorre.

• Fluxos E-D: para fluxos com origem em E e destino em D, a TU e a TKU foram com-
putadas nos trechos B-C e C-D, com a parcela de TKU correspondente à distância de 
cada trecho que a TU percorre no corredor (B-C e C-D).

• Fluxos E-F: para fluxos com origem em E e destino em F, nem a TU, nem a TKU foram 
computadas, pois o fluxo não pertence ao corredor A-D.

• Fluxos B-C: para fluxos com origem em B e destino em C, a TU e a TKU foram com-
putadas somente no trecho B-C.

A 

E 

B 

C 

F 

D 

FIGURA 14   
 Esquema de fluxos

Fonte: Elaboração CNT.
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• Fluxos D-F: para fluxos com origem em D e destino em F, a TU e a TKU foram com-
putadas somente no trecho D-C.

Os corredores ferroviários foram segmentados nos principais trechos que os compõem, 
nos pontos em que há mudanças de linhas operadas por diferentes concessionárias e/ou 
características distintas de operação e de fluxo. Permite-se, assim, com a apresentação dos 
dados por trechos, uma visão parcelada das cadeias produtivas mais relevantes, garantindo, 
ao mesmo tempo, que sejam representativos do corredor como um todo.

Verifica-se, entre alguns trechos contíguos, em um mesmo corredor, significativa diferença 
de volume de carga embarcada. Isso se deve à ocorrência de entroncamentos em estações 
com grande volume de carga (embarcada e/ou desembarcada) e a como são computados os 
indicadores para cada trecho, conforme o esquema de fluxos previamente indicado.

O número de corredores, a sua extensão e a sua segmentação em trechos têm evoluído, 
nas sucessivas edições36 da Pesquisa CNT de Ferrovias, de modo a representar os principais 
fluxos de mercadorias e a refletir as particularidades operacionais das concessionárias. Nesse 
contexto, foram definidos 13 corredores ferroviários, cujas denominações foram formuladas 
a partir das orientações gerais e espaciais dos trechos que os compõem. A listagem dos 
corredores é apresentada a seguir.

1. Corredor São Luís: conecta os Municípios de Carajás (PA) e de Porto Nacional (TO) 
ao Porto de Itaqui e ao Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, ambos em São Luís 
(MA). Abrange trechos das malhas ferroviárias da EFC e da FNS.

2. Corredor Intrarregional Nordeste: interliga os principais portos da Região Nordeste: 
Itaqui (MA), Pecém (CE), Mucuripe (CE), Recife (PE) e Suape (PE). Todos os seus tre-
chos fazem parte da malha da FTL.

3. Corredor Vitória: liga os Municípios de Anápolis (GO) e Brasília (DF) aos portos de 
Vitória e de Tubarão, no Espírito Santo. Passando por Belo Horizonte (MG), abrange 
trechos das malhas ferroviárias da FCA e da EFVM.

4. Corredor Centro-Oeste – São Paulo: a partir de Anápolis (GO) e Brasília (DF), per-
corre os Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, com destino ao Porto de 
Santos (SP). Este corredor é formado por trechos das malhas da FCA e da ALL – 
Malha Paulista.

5. Corredor São Paulo – Nordeste: a partir da estação de Boa Vista Nova, em Campinas 
(SP), percorre as cidades de Uberaba (MG), Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG) 
e Camaçari (BA), até chegar ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa, em Aracaju (SE). 
Este corredor é formado, em sua totalidade, por trechos da malha da FCA.

6. Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte: a partir do Município de Belo Horizonte 
(MG), este corredor segue até Jeceaba (MG), subdividindo-se em duas vias férreas, 
que voltam a se unir em Barra do Piraí (RJ). Deste ponto seguem os trechos que 
possibilitam o acesso aos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro e ao Terminal de Ilha 
Guaíba, todos no Estado do Rio de Janeiro. Este corredor é composto, em sua total-
idade, por trechos da malha da MRS.

36 As edições anteriores da Pesquisa CNT de Ferrovias foram publicadas em 2002, 2006, 2009 e 2011.
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7. Corredor Rio de Janeiro – São Paulo: a partir de dois trechos distintos, um deles em 
Pederneiras (SP) e o outro em Alumínio (SP), o corredor unifica-se no terminal de 
Boa Vista Nova, em Campinas (SP). Passando pelas cidades de Jundiaí (SP) e São 
Paulo (SP), segue com destino aos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro e ao Terminal 
de Ilha Guaíba, todos no Estado do Rio de Janeiro. Este corredor é formado por  
trechos da malha da MRS e da ALL – Malha Paulista.

8. Corredor Santos (bitola larga): interliga o Município de Rondonópolis (MT) ao Porto 
de Santos (SP). Atravessando os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São 
Paulo, este corredor abrange trechos das malhas ferroviárias da ALL – Malha Paulis-
ta, ALL – Malha Norte e MRS.

9. Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita): conecta o Município de Corumbá (MS) 
ao Porto de Santos (SP), atravessando os Estados de Mato Grosso do Sul e São  
Paulo. Este corredor é formado por trechos das malhas das concessionárias ALL – 
Malha Paulista e ALL – Malha Oeste.

10.Corredor Paranaguá: inserido no Estado do Paraná, este corredor liga os Municípios    
de Maringá, Londrina e Guarapuava ao Porto de Paranaguá. É composto, em sua   
totalidade, por trechos da malha da ALL – Malha Sul.

11. Corredor São Francisco do Sul: percorrendo os Estados do Paraná e de Santa Cata-
rina, interliga os Municípios de Londrina (PR) e Maringá (PR), seguindo com destino 
ao Porto de São Francisco do Sul (SC). Este corredor é composto apenas por trechos 
da malha da ALL – Malha Sul.

12.Corredor Rio Grande: localizado no Estado do Rio Grande do Sul, este corredor  
interliga os Municípios de Cruz Alta, Santa Maria e Cacequi ao Porto do Rio Grande. 
Este corredor é formado em sua totalidade por trechos da malha da ALL – Malha Sul.

13.Corredor Imbituba: inserido no Estado de Santa Catarina, conecta os Municípios de 
Criciúma e Capivari de Baixo ao Porto de Imbituba. Este corredor é formado unica-
mente por trechos da malha da FTC. 

A Figura 15 ilustra a malha ferroviária avaliada, composta pelo conjunto dos 
corredores ferroviários.
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FIGURA 15
 Malha ferroviária avaliada

Fonte: Elaboração CNT.

Na presente Pesquisa, os dados dos indicadores operacionais foram obtidos para o período de 
2011 a 201437. A descrição detalhada dos corredores e a análise dos trechos que os compõem 
são apresentadas a seguir.

37 Os dados para os indicadores operacionais são consolidados, para cada ano, apenas no ano subsequente. 
Para dados referentes a anos anteriores, consultar as Pesquisas CNT de Ferrovias de 2006, 2009 e 2011 em 
www.cnt.org.br.
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3.1 Corredor São Luís
O Corredor São Luís é formado pelas linhas da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e do tramo 
norte da Ferrovia Norte-Sul (FNS), totalizando 1.617,1 km de extensão em bitola larga (1,60 m). 
O trecho correspondente à EFC possui 892,0 km de extensão, interligando o Porto de Itaqui, 
em São Luís (MA), a Parauapebas, no sudeste do Pará. A EFC atua no transporte de cargas e 
passageiros. O trecho da FNS no corredor totaliza 725,1 km de extensão, interligando Porto 
Nacional (TO) a Açailândia (MA), onde se conecta com a EFC. 

Os padrões técnicos atualizados da EFC propiciam que essa ferrovia apresente elevado 
desempenho, acompanhando os níveis internacionais de produtividade. Concorrem, para 
tanto, a manutenção rigorosa de suas linhas, a predominância de trechos em linha reta, a 
travessia de áreas de baixa densidade populacional e o próprio perfil da carga, que permite 
a composição de trens com melhor desempenho a maiores distâncias. O trecho da FNS 
entre Açailândia e Porto Nacional foi construído pela empresa estatal Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A. – que detém a concessão – e subconcedido à Vale. Por 
determinação do edital de subconcessão, foi criada, para exploração e prestação do serviço 
público de transporte ferroviário, a empresa Ferrovia Norte-Sul S.A., controlada pela VLI – 
que, por sua vez, tem em sua composição acionária, entre outras empresas, a Vale. 

A Figura 16 ilustra o traçado do Corredor São Luís e identifica as concessionárias responsáveis 
pela operação dos seus trechos.
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FIGURA 16
 Corredor São Luís

Nota: Os termos estação, pátio e terminal são utilizados, neste Relatório, de maneira 
intercambiável, para indicar os pontos de conexão e/ou carga e descarga nas ferrovias.

Fonte: Elaboração CNT.

A área de influência do corredor abrange os Estados do Pará, Maranhão e Tocantins. A sua 
importância estratégica decorre da localização privilegiada e do seu papel no escoamento 
do minério de ferro e da produção de grãos oriundos da região Centro-Norte do País, com 
destino aos mercados internacionais. No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-
se São Luís, capital do Maranhão, e Parauapebas (PA). A primeira possui uma população de 
1.073.893 habitantes e PIB de R$ 24,6 bilhões. Já a segunda possui 189.921 habitantes e PIB 
de R$ 16,7 bilhões, conforme dados do IBGE38.

Minério de ferro, soja, manganês e ferro-gusa foram as principais mercadorias embarcadas 
e desembarcadas, em TU, nas estações do Corredor São Luís no período de 2011 a 2014. Em 
Parauapebas, onde está localizada a mina de Carajás, explorada pela Vale, tiveram origem 
os principais carregamentos de minério de ferro e manganês no corredor. O ferro-gusa foi 

38 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de habitantes resulta de uma estimativa para 2015 
e o PIB (Produto Interno Bruto a preços correntes) corresponde a valores de 2012.
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embarcado principalmente em Marabá (PA) e Açailândia (MA), onde se localizam indústrias 
siderúrgicas. A maior parte da soja embarcada teve origem no Município de Porto Franco 
(MA). Os principais destinos das mercadorias movimentadas no corredor foram o Porto de 
Itaqui e o Terminal de Ponta da Madeira39. No trecho Porto Nacional – Açailândia, destacam-
se, também, os volumes embarcados de milho – em Porto Franco –, minério de ferro – em 
Porto Nacional – e celulose – em Imperatriz (MA). 

São significativas no corredor, ainda, as movimentações de combustíveis (biodiesel, gasolina, 
óleo diesel, álcool), farelo de soja, escória alto forno, calcário e brita. As principais mercadorias 
embarcadas em São Luís (Porto de Itaqui e Terminal de Ponta da Madeira), no sentido 
importação, foram combustíveis (derivados, gasolina e óleo diesel). Entre as mercadorias 
que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações do corredor – em todos os anos 
do período analisado –, as que tiveram o maior aumento de volume entre 2011 e 2014 foram 
milho (1.510,6%), gasolina (42,5%) e soja (19,9%). O milho e a soja foram transportados 
apenas na FNS, enquanto a gasolina foi movimentada sobretudo na EFC. As mercadorias 
que tiveram a maior redução de volume foram manganês (-48,3%) e ferro-gusa (-22,7%) – 
transportadas apenas na EFC40.

Existe potencialidade de integração do Corredor São Luís com a Hidrovia Tocantins – 
Araguaia, cujos traçados se encontram em Marabá (PA). A ampliação da área de captação 
e distribuição de commodities minerais e agrícolas pela hidrovia para os Estados de Goiás, 
Mato Grosso e o norte do Pará (Belém), entretanto, depende de intervenções de dragagem 
e derrocamento e da construção de dispositivos de transposição nos rios da hidrovia. Parte 
do traçado da FNS, ainda, ladeia o curso do rio Tocantins.

A ampliação da Ferrovia Norte-Sul permitirá, ao norte, o acesso ao porto de Vila do Conde 
(PA), em Belém, por meio do trecho Açailândia (MA) – Barcarena (PA). Ao sul, com a entrada 
em operação do trecho Porto Nacional (TO) – Anápolis (GO), o corredor estará interligado 
à plataforma logística multimodal de Anápolis e à malha da FCA. O corredor conecta-se, 
atualmente, em São Luís, à malha da FTL.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-155/158 (liga Marabá ao sul do Pará 
e ao Mato Grosso), BR-153 (liga Marabá a Tocantins e Goiás), BR-135 (liga o Porto de Itaqui 
ao Piauí), BR-010 e BR-316 (ligam, respectivamente, Açailândia e Santa Inês, no Maranhão, 
a Belém), BR-230 (liga Marabá ao oeste do Pará, a Tocantins e ao Maranhão) e BR-226 (liga 
Teresina, no Piauí, a Porto Franco, no Maranhão).

Para melhor representar o desempenho da operação do transporte ferroviário, 
correspondendo à forma como são realizadas as movimentações na ferrovia, o Corredor São 
Luís foi dividido em dois trechos. São eles: Carajás – São Luís e Porto Nacional – Açailândia. 

Na edição anterior desta Pesquisa, a EFC estava segmentada nos trechos Carajás – 
Açailândia e Açailândia – São Luís. Esses dois trechos foram agregados segundo os critérios 
de representatividade estabelecidos pela concessionária para o tratamento dos dados no 
corredor. O trecho Porto Nacional – Açailândia, por sua vez, chamava-se Colinas – Estreito – 
Açailândia. Este trecho estendeu-se, entretanto, com a ampliação da FNS até Porto Nacional. 
Até 2009, o trecho possuía apenas 215,0 km, interligando Açailândia a Estreito (MA). Em 

39 Localizado no Porto de Itaqui, o Terminal de Ponta da Madeira pertence à Vale.
40 As definições para algumas das mercadorias citadas neste capítulo estão no glossário, no final deste Rela-
tório.
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2010, com 465,0 km, estendeu-se a Colinas (TO) e, a partir de 2011, atingiu Porto Nacional, 
totalizando a sua extensão atual.

A Tabela 3 apresenta os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor São Luís.

A produção ferroviária, em TKU, foi crescente nos dois trechos, no período analisado. Destaca-
se o acréscimo de 71,5% no trecho Porto Nacional – Açailândia, representando um aumento 
de 544 milhões de TKU. O trecho Carajás – São Luís, por sua vez, teve um acréscimo de 4,6%. 
Ressalva-se uma leve redução na produção ferroviária no ano de 2013, nos dois trechos, que 
foi recuperada no ano seguinte. 

O aumento significativo de TKU no trecho da FNS não deve ser atribuído à sua ampliação – 
e a um eventual aumento correspondente de quilômetros percorridos –, dado que já tinha 
em 2011 a extensão verificada em 2014. É possível inferir, entretanto, que tenha havido uma 
captação de demanda reprimida pelo transporte ferroviário na região, à medida que o 
serviço foi disponibilizado em novas localidades.

TABELA 3
Indicadores do Corredor São Luís, por trecho, de 2011 a 2014

Carajás - São Luís

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 99.567 102.157 101.011 104.177

Carga embarcada (TU x 103) 114.543 116.428 115.006 118.454

Extensão (km) 892,0 892,0 892,0 892,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 10 10 11

Velocidade Média Comercial (km/h) ND ND ND ND

Tempo Médio de Percurso (h) 31,4 14,5 14,8 ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,6 25,4 25,7 ND

Porto Nacional - Açailândia

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 760 986 907 1.304

Carga embarcada (TU x 103) 2.578 3.005 3.224 4.497

Extensão (km) 725,0 725,1 725,1 725,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) ND ND ND ND

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) ND ND ND ND

Principais mercadorias do corredor Minério de ferro, soja, manganês, ferro-gusa, 
combustíveis (biodiesel, gasolina, óleo diesel, 
álcool), milho, cobre, celulose, farelo de soja, 
escória alto forno, calcário, brita

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.
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O volume de carga embarcada em TU, nos dois trechos, também foi crescente no período 
de 2011 a 2014, à exceção de uma ligeira redução em 2013 no trecho Carajás – São Luís. 
No trecho Porto Nacional – Açailândia, houve um acréscimo de 74,5%, representando um 
aumento de 1,9 milhão de TU. No trecho da EFC, por outro lado, houve um crescimento de 
3,4% no mesmo período.

No trecho Carajás – São Luís, o número de terminais de carga/descarga em operação – quer 
sejam de propriedade da própria ferrovia, quer sejam dos clientes que a utilizam – aumentou 
de 10 para 11. 

A velocidade média comercial não foi disponibilizada para o corredor. Ainda assim destaca-se 
que o tempo médio de percurso no trecho Carajás – São Luís teve uma significativa redução 
a partir de 2012. Não foram disponibilizados, para o trecho Porto Nacional – Açailândia em 
particular, o número de terminais, o tempo médio de percurso e o peso médio por eixo.

3.2 Corredor Intrarregional Nordeste
O Corredor Intrarregional Nordeste é formado por trechos da malha da Ferrovia 
Transnordestina Logística S.A. (FTL), compreendendo 2.524,3 km de extensão em bitola 
métrica (1,00 m), de um total de 4.277 km da malha da FTL. Os trechos pertencentes ao 
corredor interligam o Porto de Itaqui, em São Luís (MA), a João Pessoa (PB) e Recife 
(PE), passando por Teresina (PI) e Fortaleza (CE). O corredor conecta-se com a EFC no 
Corredor São Luís.

A Figura 17 ilustra o traçado do Corredor Intrarregional Nordeste.
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FIGURA 17
 Corredor Intrarregional Nordeste

Fonte: Elaboração CNT.

O corredor, em sua área de influência, abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba 
e Pernambuco. Possui uma localização privilegiada, por conectar alguns dos principais polos 
econômicos da Região Nordeste, em particular, os portos do Pecém (CE) e de Suape (PE), 
facilitando o acesso das mercadorias transportadas aos mercados internacionais e também 
ao mercado interno, por meio da cabotagem.

No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se Fortaleza e Recife. A capital do 
Ceará possui uma população de 2.591.188 habitantes e PIB de R$ 43,4 bilhões. A capital de 
Pernambuco, por sua vez, possui 1.617.183 habitantes e PIB de R$ 36,8 bilhões, conforme 
dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas e desembarcadas nas 
estações do Corredor Intrarregional Nordeste foram cimento acondicionado41, óleo diesel, 

41 O termo “cimento acondicionado” corresponde à terminologia adotada pela ANTT, que nem sempre coincide 
com a utilizada pelas concessionárias. Para a mercadoria em questão, o termo utilizado pela concessionária é 
“cimento ensacado”.
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gasolina e minério de ferro. Os maiores volumes de carregamento de cimento acondicionado, 
em TU, ocorreram em Sobral (CE) – onde se localiza uma fábrica desse produto. Os 
combustíveis foram carregados no Porto de Itaqui, em São Luís (MA), no sentido importação, 
e o minério de ferro foi embarcado principalmente em Crateús (CE) – em cuja proximidade 
existe uma mina, em Quiterianópolis (CE). O cimento acondicionado foi desembarcado 
principalmente em Fortaleza e Teresina, o óleo diesel e a gasolina, em Teresina, e o minério 
de ferro, no Porto do Pecém.

No Porto de Itaqui, no sentido exportação, as principais mercadorias desembarcadas, 
provenientes do corredor, foram calcário e alumínio. No sentido importação, óleo diesel e 
gasolina. No Porto do Pecém, a partir da ferrovia, predominaram, no sentido exportação, 
as movimentações de minério de ferro e clínquer. No sentido importação, produtos 
siderúrgicos (bobinas, vergalhões e outros produtos). No Porto do Mucuripe (em Fortaleza), 
no sentido exportação, desembarcou principalmente cimento acondicionado e embarcaram 
coque e gasolina. No Recife, destacaram-se o alumínio no sentido exportação e os produtos 
siderúrgicos na importação por meio da ferrovia. 

Destacam-se ainda, no corredor, as movimentações de produtos siderúrgicos, coque, 
clínquer, farinha de trigo, ferro-gusa, contêineres, álcool, celulose, derivados de petróleo e 
fertilizantes. Entre as mercadorias que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento de 
volume entre 2011 e 2014 foram produtos siderúrgicos (48,1%), gasolina (45,1%) e óleo diesel 
(12,0%). As mercadorias que tiveram a maior redução de volume movimentado no corredor 
foram calcário britado (-97,9%), coque (-95,0%) e ferro-gusa (-74,6%).

Em relação à intermodalidade, há potencialidade de integração do Corredor Intrarregional 
Nordeste com a Hidrovia do Parnaíba, cujos traçados interceptam-se em Teresina. A 
ampliação da área de captação e distribuição da produção agrícola do Piauí e do Maranhão 
por meio da hidrovia e da ferrovia depende, entretanto, de intervenções de dragagem, 
derrocamento, sinalização e balizamento e da construção de terminais e de dispositivo de 
transposição no rio Parnaíba. 

O corredor coincide em parte com o traçado da ferrovia Nova Transnordestina. Essa 
ferrovia, em construção pela Transnordestina Logística S.A., fará a ligação de Eliseu Martins 
(PI) aos portos do Pecém e de Suape, com foco no escoamento das produções mineral e 
agrícola da Região Nordeste. Quando concluída, contará com 1.753 km nas bitolas larga 
(trechos novos) e mista (trechos recuperados). Com conclusão inicialmente prevista para 
2010, encontra-se atualmente com 51% de suas obras executadas, segundo o 1º Balanço do 
PAC 2015 (de janeiro a junho/2015). Ademais, a ligação da nova ferrovia Transnordestina 
a Porto Franco (MA), a partir de Eliseu Martins42, permitirá o acesso à Ferrovia Norte-Sul, 
propiciando uma alternativa de escoamento da produção de grãos do Matopiba43, com 
destino aos mercados internacionais.

As principais rodovias de acesso ao corredor são: BR-135 (liga o Porto de Itaqui ao Piauí), BR-
316 (liga o Maranhão a Pernambuco, passando por Teresina), BR-226 (liga Teresina a Porto 
Franco), BR-222 (liga Fortaleza ao norte do Piauí), BR-343 (liga Teresina ao Piauí), BR-101 
(liga Natal, RN, a Aracaju, SE, passando por João Pessoa e Recife) e BR-116, BR-020 e BR-122 
(ligam Fortaleza à Bahia). 

42 Esta ligação corresponde à EF-232, a ser construída pela Valec.
43 Termo que designa uma região que abrange parcialmente os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, 
na qual se verifica uma produção agrícola com elevada produtividade.
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De modo a representar a operação do transporte ferroviário, correspondendo à lógica dos 
fluxos da ferrovia, o Corredor Intrarregional Nordeste foi dividido em sete trechos, conforme 
segue: Itaqui – Teresina, Teresina – Fortaleza, Fortaleza – Arrojado, Arrojado – Murity, Arrojado 
– Itabaiana, Itabaiana – João Pessoa e Itabaiana – Recife. Na edição anterior desta Pesquisa, 
o trecho Itabaiana – João Pessoa estendia-se até Cabedelo (PB). A alteração deve-se ao fato 
de o trecho entre João Pessoa e Cabedelo não estar mais em operação.

A Tabela 4 apresenta os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, 
no período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor 
Intrarregional Nordeste.

TABELA 4
Indicadores do Corredor Intrarregional Nordeste, por trecho, de 2011 a 2014

Itaqui - Teresina

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 247 393 337 737

Carga embarcada (TU x 103) 553 881 755 1.654

Extensão (km) 446,0 446,0 446,0 446,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 9 10 9 9

Velocidade Média Comercial (km/h) 9,5 7,4 7,4 10,0

Tempo Médio de Percurso (h) 45,8 56,9 59,5 44,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 13,0 13,0 13,2 16,5

Teresina - Fortaleza

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 412 973 861 866

Carga embarcada (TU x 103) 580 1.368 1.212 1.217

Extensão (km) 710,7 710,7 710,7 710,7

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 5 5 5 5

Velocidade Média Comercial (km/h) 8,9 9,4 9,1 9,5

Tempo Médio de Percurso (h) 79,6 75,8 77,8 75,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 15,5 15,5 15,5 15,5

Fortaleza - Arrojado

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 67 481 315 324

Carga embarcada (TU x 103) 139 915 598 616

Extensão (km) 525,6 525,6 525,6 525,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 7 7 6 6

Velocidade Média Comercial (km/h) 8,9 9,4 9,1 9,1

Tempo Médio de Percurso (h) 58,9 56,0 57,6 57,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 15,5 15,5 15,5 15,5
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TABELA 4
Indicadores do Corredor Intrarregional Nordeste, por trecho, de 2011 a 2014                                                   Continuação

Arrojado - Murity

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 8 4 1 0

Carga embarcada (TU x 103) 43 35 10 0

Extensão (km) 119,1 119,1 119,1 119,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 13,7 11,9 11,9 0,0

Tempo Médio de Percurso (h) 8,7 10,0 10,0 0,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 15,5 13,3 7,0 0,0

Arrojado - Itabaiana

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 25 17 5 0

Carga embarcada (TU x 103) 51 35 10 0

Extensão (km) 490,9 490,9 490,9 490,9

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 4 4 4 4

Velocidade Média Comercial (km/h) 13,7 11,9 11,9 0,0

Tempo Médio de Percurso (h) 35,7 41,3 41,3 0,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 15,5 13,3 7,0 0,0

Itabaiana - João Pessoa

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 2 0 0 0

Carga embarcada (TU x 103) 24 0 0 0

Extensão (km) 70,4 70,4 70,4 70,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 3 3 3 3

Velocidade Média Comercial (km/h) 13,7 0,0 0,0 0,0

Tempo Médio de Percurso (h) 5,1 5,1 0,0 0,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 10,5 10,5 0,0 0,0

Itabaiana - Recife

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4 0 0 0

Carga embarcada (TU x 103) 13 0 0 0

Extensão (km) 161,6 161,6 161,6 161,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 8 8 8 8

Velocidade Média Comercial (km/h) 10,6 0,0 0,0 0,0

Tempo Médio de Percurso (h) 15,2 15,2 0,0 0,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 7,8 7,8 0,0 0,0

Principais mercadorias do corredor Cimento acondicionado, óleo diesel, gasolina, minério de 
ferro, produtos siderúrgicos, coque, clínquer, farinha de 
trigo, ferro-gusa, contêiner, álcool, celulose, derivados de 
petróleo, fertilizantes

Fonte: Concessionárias.
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No período analisado, a produção ferroviária, em TKU, e o volume de carga embarcada, em 
TU, foram crescentes nos trechos Itaqui – Teresina, Teresina – Fortaleza e Fortaleza – Arrojado, 
à exceção de uma redução no ano de 2013, que foi recuperada no ano seguinte. Destaca-se o 
acréscimo de 382,6% – ou 257 milhões de TKU – na produção ferroviária no trecho Fortaleza 
– Arrojado. Os trechos Itaqui – Teresina e Teresina – Fortaleza tiveram, respectivamente, 
acréscimos de 199,1% e 110,2% na produção ferroviária. Nos demais trechos, a diminuição – e 
mesmo a interrupção – na produção ferroviária, no período analisado, devem-se às obras de 
construção da ferrovia Nova Transnordestina. 

Com relação aos terminais em operação no corredor, não houve variação significativa no 
número deles no período analisado. 

À exceção dos trechos impactados pelas obras da nova ferrovia, houve um pequeno 
aumento na velocidade média comercial desenvolvida, com destaque para os trechos 
Teresina – Fortaleza (5,9%) e Itaqui – Teresina (5,6%). Os aumentos nas velocidades médias 
comerciais fizeram-se acompanhar por decréscimos nos tempos médios de percurso – 
destacando-se a diminuição de 5,6% no tempo de percurso no trecho Teresina – Fortaleza. 
Apesar dessa variação, as velocidades médias comerciais desenvolvidas no corredor são 
relativamente baixas, quando comparadas com as dos demais corredores44. Contribuíram 
para esse quadro, entre outros fatores, a realização de intervenções de manutenção da via 
férrea e a ocorrência de um número significativo de passagens em nível e de ocupações de 
faixas de domínio – anteriores à concessão – por comunidades lindeiras. Por segurança, nas 
situações citadas, reduz-se a velocidade das composições e, por consequência, a capacidade 
e a produtividade da ferrovia. 

Destaca-se o aumento de 26,9% no peso médio por eixo no trecho Itaqui – Teresina, passando 
de 13,0 t/eixo em 2011 para 16,5 em 2014. 

44 A velocidade média de todos os corredores equivale a 18,3 km/h.



72

Pe
sq

ui
sa

 C
NT

 d
e 

Fe
rr

ov
ia

s 
20

15

FIGURA 18
 Corredor Vitória

Fonte: Elaboração CNT.

3.3 Corredor Vitória
O Corredor Vitória é formado por trechos das linhas da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e 
da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), totalizando 2.230,6 km de extensão em bitola 
métrica (1,00 m). Com 1.325,6 km, o trecho correspondente à FCA interliga Anápolis (GO) e 
Brasília (DF) a Belo Horizonte (MG). O trecho correspondente à EFVM, com 905,0 km, liga 
Belo Horizonte aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo. A EFVM também atua no 
transporte de passageiros, entre as cidades de Belo Horizonte e Vitória.

A Figura 18 ilustra o traçado do Corredor Vitória e identifica as concessionárias responsáveis 
pelas malhas que compõem os seus trechos.
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A área de influência do corredor abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Minas 
Gerais e Espírito Santo. A sua importância decorre do seu papel no escoamento da 
produção agrícola e mineral do Centro-Oeste e de Minas Gerais. No corredor, no aspecto 
socioeconômico, destacam-se Brasília, Belo Horizonte e Vitória. A capital do País possui 
2.914.830 habitantes e PIB de R$ 171,2 bilhões, ao passo que a capital mineira possui uma 
população de 2.502.557 habitantes e PIB de R$ 58,4 bilhões. A capital do Espírito Santo, por 
sua vez, destaca-se pelo elevado PIB, de R$ 28,7 bilhões, em face da população, de 355.875 
habitantes, conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações do Corredor 
Vitória foram minério de ferro (Itabira e Barão de Cocais, MG), carvão mineral (Porto de 
Tubarão), soja e milho (Araguari, MG). As principais mercadorias desembarcadas foram 
minério de ferro (Porto de Tubarão), carvão mineral (Congonhas e Ipatinga, MG), soja 
e milho (Porto de Tubarão). Destacaram-se ainda, no corredor, as movimentações de 
produtos siderúrgicos, celulose, toretes, coque, escória alto forno, farelo de soja, ferro-gusa, 
concentrado de cobre, biodiesel, gasolina, manganês, calcário e fertilizantes.

Entre as principais mercadorias45 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram milho (309,3%), coque (79,7%) e soja (37,1%). As 
mercadorias que tiveram a maior redução de volume movimentado nas estações foram 
produtos siderúrgicos – placa (-49,6%), carvão mineral (-6,8%) e minério de ferro (-4,3%). 
No Porto de Tubarão, predominaram, no sentido exportação, provenientes da ferrovia, as 
movimentações de minério de ferro e soja. No sentido importação, carvão mineral e coque. 
Ressalta-se que o Porto de Tubarão é controlado pela Vale e possui quatro terminais: Minério 
de Ferro, Praia Mole, Produtos Diversos e Granéis Líquidos. 

O Corredor Vitória está interligado à plataforma logística multimodal de Anápolis e à malha 
da MRS, em Belo Horizonte. Com a entrada em operação do trecho Porto Nacional (TO) 
– Anápolis (GO), da Ferrovia Norte-Sul, estará ligado a esse importante eixo ferroviário. O 
corredor conecta-se, ainda, a outros três corredores de grande importância no contexto 
nacional: Centro-Oeste – São Paulo, São Paulo – Nordeste e Rio de Janeiro – Belo Horizonte, 
que permitem a ligação entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-020 (liga o Distrito Federal ao oeste 
da Bahia), BR-070 (liga Goiás ao Mato Grosso), BR-153 (liga São Paulo a Tocantins), BR-040 
(liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro) e BR-101 (liga o Rio de Janeiro à Bahia).

Para a análise dos indicadores operacionais, o Corredor Vitória foi dividido em cinco trechos: 
Anápolis – Roncador, Brasília – Roncador, Roncador – Araguari, Araguari – Belo Horizonte e 
Belo Horizonte – Vitória. Essa segmentação seguiu a lógica dos fluxos da ferrovia.

A Tabela 5 apresenta os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o Corredor Vitória.

45 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
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TABELA 5
Indicadores do Corredor Vitória, por trecho, de 2011 a 2014

Anápolis - Roncador

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 147 134 140 128

Carga embarcada (TU x 103) 915 855 891 945

Extensão (km) 164,4 164,4 164,4 164,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,6 18,6 18,6 18,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Brasília - Roncador

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 70 79 75 123

Carga embarcada (TU x 103) 281 329 329 1.691

Extensão (km) 244,6 244,6 244,6 244,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 29,6 29,6 29,6 29,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Roncador - Araguari

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 295 330 315 277

Carga embarcada (TU x 103) 2.680 3.176 2.958 3.107

Extensão (km) 165,7 165,7 165,7 165,7

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 22,6 22,6 22,6 22,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Araguari - Belo Horizonte

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.284 4.905 6.009 5.848

Carga embarcada (TU x 103) 9.670 9.803 11.231 13.067

Extensão (km) 750,9 750,9 750,9 750,9

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,7 15,7 15,7 15,7

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0
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TABELA 5
Indicadores do Corredor Vitória, por trecho, de 2011 a 2014                                                                                Continuação

Belo Horizonte - Vitória

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 74.830 72.866 72.009 73.141

Carga embarcada (TU x 103) 133.462 127.268 125.296 124.577

Extensão (km) 905,0 905,0 905,0 905,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 28 28 28 28

Velocidade Média Comercial (km/h) ND ND ND ND

Tempo Médio de Percurso (h) 23,5 26,1 25,7 ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,4 18,6 18,3 ND

Principais mercadorias do corredor Minério de ferro, carvão mineral, produtos siderúrgicos, 
celulose, soja, milho, toretes, coque, escória alto forno, 
farelo de soja, ferro-gusa, concentrado de cobre, 
biodiesel, gasolina, manganês, calcário, fertilizantes

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.

No corredor, a produção ferroviária, em TKU, destaca-se nos trechos Belo Horizonte – Vitória 
e Araguari – Belo Horizonte. O aumento da produção no período, por outro lado, foi mais 
significativo nos trechos Brasília – Roncador (74,5%) e Araguari – Belo Horizonte (36,5%). Da 
mesma forma, o volume de carga embarcada, em TU, concentra-se sobretudo no trecho Belo 
Horizonte – Vitória, sendo assinalável, ainda, o aumento desse volume nos trechos Brasília 
– Roncador (502,4%, ou 1,4 milhão de TU), Araguari – Belo Horizonte (35,1%) e Roncador – 
Araguari (15,9%).

O número de terminais foi disponibilizado apenas para o trecho Belo Horizonte – Vitória, não 
tendo variado no período.

O Corredor Vitória apresenta uma velocidade média elevada, em comparação com os 
demais corredores, não tendo havido variação desse indicador, no período, nos trechos 
que o compõem. Os trechos que ligam Anápolis e Brasília a Araguari têm o seu traçado 
favorecido pela topografia mais plana da Região Centro-Oeste, podendo apresentar maiores 
velocidades médias comerciais. Por outro lado, no trecho Araguari – Belo Horizonte, devido à 
topografia acentuada, ao traçado sinuoso, ao número excessivo de passagens em nível e ao 
adensamento populacional em torno da linha férrea que corta o centro da capital mineira, a 
velocidade desenvolvida é mais baixa. A velocidade média comercial não foi disponibilizada 
para o trecho Belo Horizonte – Vitória. Ainda assim, assinala-se que a EFVM possui linha 
duplicada e boa sinalização, bem como o seu traçado é mais favorável à obtenção de 
maiores velocidades.

O tempo médio de percurso foi disponibilizado apenas para o trecho Belo Horizonte – Vitória, 
tendo variado muito pouco no período.  

O peso médio por eixo manteve-se constante em todos os trechos, no período, ou apresentou 
uma variação pouco expressiva, como no trecho Belo Horizonte – Vitória.
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3.4 Corredor Centro-Oeste - São Paulo
O Corredor Centro-Oeste – São Paulo, formado pelas linhas da Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA) e da América Latina Logística Malha Paulista (ALLMP), totaliza 1.474,2 km de extensão 
nas bitolas métrica e mista. O trecho correspondente à FCA, com 1.218,2 km de extensão, 
interliga Anápolis (GO) e Brasília (DF) a Campinas (SP), passando por Araguari (MG). No 
trecho até esta cidade do Triângulo Mineiro, o traçado coincide com o do Corredor Vitória. O 
trecho correspondente à ALLMP no corredor, por sua vez, conta com 256,0 km de extensão, 
ligando Campinas a Santos (SP), onde se conecta com a malha da MRS. 

A Figura 19 apresenta o traçado do Corredor Centro-Oeste – São Paulo, identificando as 
concessionárias responsáveis pela operação dos seus trechos.

FIGURA 19
 Corredor Centro-Oeste – São Paulo

Fonte: Elaboração CNT.
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O corredor, em sua área de influência, abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo. A sua relevância é decorrente da interligação entre a Região Centro-Oeste, 
que se destaca na produção de grãos, e o Porto de Santos (SP). No contexto socioeconômico, 
destacam-se, no corredor, as cidades de Brasília, Campinas e Santos. A primeira possui uma 
população de 2.914.830 habitantes e PIB de R$ 171,2 bilhões. Já a segunda possui 1.164.098 
habitantes e PIB de R$ 42,8 bilhões, ao passo que Santos se destaca pelo elevado PIB de  
R$ 37,7 bilhões em face da população de 433.966 habitantes, conforme dados do IBGE.

As principais mercadorias embarcadas e desembarcadas nas estações desse corredor, no 
período de 2011 a 2014, foram açúcar, fosfato e enxofre. O açúcar foi principalmente embarcado 
em Ituverava (SP) e Ribeirão Preto (SP) e desembarcado no Porto de Santos. O fosfato foi, 
em grande parte, embarcado em Catalão (GO) e desembarcado em Uberaba (MG) e Cubatão 
(SP). O enxofre, por sua vez, foi em sua maioria embarcado em Cubatão e desembarcado 
em Uberaba. São significativas, ainda, no corredor, as movimentações de álcool, contêineres, 
fertilizantes e papel. No Porto de Santos, a partir do corredor ferroviário, predominaram, 
no sentido exportação, as movimentações de açúcar, soja e milho. No sentido importação, 
predominaram as movimentações de cloreto de potássio, adubo orgânico a granel e enxofre. 

Entre as principais mercadorias46 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram milho (1.039,7%), soja (280,0%) e bauxita (36,2%). As 
mercadorias que tiveram a maior redução de volume movimentado nas estações foram 
farelo de soja (-23,5%), enxofre (-19,9%) e outros combustíveis e derivados (-15,2%).

O Corredor Centro-Oeste – São Paulo está interligado a outros cinco corredores 
ferroviários: Vitória, São Paulo – Nordeste, Rio de Janeiro – São Paulo, Santos (bitola 
larga) e Corumbá – Santos (bitola estreita), permitindo a sua conexão com as regiões 
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

O corredor conecta-se à malha da ALLMO em Alumínio (SP) e à plataforma logística 
multimodal de Anápolis (GO). Com a entrada em operação do trecho Porto Nacional (TO) – 
Anápolis, estará ligado ainda à Ferrovia Norte-Sul, no seu tramo central. 

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-020 (liga o Distrito Federal, ao oeste 
da Bahia), BR-070 (liga Goiás ao Mato Grosso), BR-153 (liga São Paulo a Goiás), BR-040 (liga 
o Distrito Federal ao Rio de Janeiro), BR-364 (liga Campinas, SP, ao Mato Grosso), BR-101 e 
BR-116 (ligam o Rio de Janeiro, RJ, e Curitiba, PR, à Baixada Santista, SP).

O Corredor Centro-Oeste – São Paulo foi dividido em cinco trechos, conforme segue: Anápolis 
– Roncador, Brasília – Roncador, Roncador – Araguari, Araguari – Boa Vista Nova e Boa Vista 
Nova – Santos. Essa segmentação segue a lógica dos fluxos da ferrovia. 

São apresentados, na Tabela 6, os dados obtidos para cada um dos indicadores avaliados, no 
período de 2011 a 2014, para os trechos que compõem o corredor Centro-Oeste – São Paulo. 

46 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
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TABELA 6
Indicadores do Corredor Centro-Oeste - São Paulo, por trecho, de 2011 a 2014

Anápolis - Roncador

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 147 134 140 128

Carga embarcada (TU x 103) 915 855 891 945

Extensão (km) 164,4 164,4 164,4 164,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,6 18,6 18,6 18,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Brasília - Roncador

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 70 79 75 123

Carga embarcada (TU x 103) 281 329 329 1.691

Extensão (km) 244,6 244,6 244,6 244,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 29,6 29,6 29,6 29,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Roncador - Araguari

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 295 330 315 277

Carga embarcada (TU x 103) 2.680 3.176 2.958 3.107

Extensão (km) 165,7 165,7 165,7 165,7

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 22,6 22,6 22,6 22,6

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Araguari - Boa Vista Nova

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 2.376 2.973 3.188 3.011

Carga embarcada (TU x 103) 4.519 5.681 6.080 9.165

Extensão (km) 643,5 643,5 643,5 643,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 11,9 11,9 11,9 11,9

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0
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TABELA 6
Indicadores do Corredor Centro-Oeste - São Paulo, por trecho, de 2011 a 2014                                                 Continuação

Boa Vista Nova - Santos

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 5.666 6.114 6.377 7.041

Carga embarcada (TU x 103) 22.133 23.881 24.908 27.504

Extensão (km) 256,0 256,0 256,0 256,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 22,0 22,0 22,0 22,0

Tempo Médio de Percurso (h) 11,6 11,6 11,6 11,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 30,0 30,0 30,0 30,0

Principais mercadorias do corredor Açúcar, fosfato, enxofre, bauxita, soja, farelo de soja, 
milho, combustíveis, álcool, contêiner, fertilizantes, 
derivados claros, papel

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.

No corredor, no período analisado, a produção ferroviária, em TKU, e o volume de carga 
embarcada, em TU, destacaram-se nos trechos Boa Vista Nova – Santos e Araguari – Boa 
Vista Nova. O crescimento na produção e no volume embarcado, entretanto, foram mais 
notáveis no trecho Brasília – Roncador, sendo respectivamente de 74,5% (acréscimo de 52,4 
milhões de TKU) e 502,4% (acréscimo de 1,4 milhão de TU). Nesse trecho, houve aumento 
dos volumes de combustíveis, com destino a Brasília, e de bauxita, em direção a São Paulo.

A velocidade média comercial desenvolvida nesse corredor é superior à média dos demais 
corredores. Ressalvam-se, porém, as baixas velocidades desenvolvidas entre Araguari – Boa 
Vista Nova, decorrentes do elevado fluxo de composições ferroviárias no trecho.

O número de terminais em operação não foi disponibilizado, à exceção do trecho Boa Vista 
Nova – Santos, onde foi informado que não há terminais em operação. 

O peso médio por eixo manteve-se constante em todos os trechos, no período analisado.
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FIGURA 20
 Corredor São Paulo – Nordeste

Fonte: Elaboração CNT.

O corredor abrange, em sua área de influência, os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia 
e Sergipe. A sua relevância decorre da existência de um expressivo mercado consumidor e 
produtor ao longo do seu trajeto. Apresenta, ainda, a importante característica de integração 
entre os estados das Regiões Sudeste e Nordeste. No aspecto socioeconômico, destacam-se, 

3.5 Corredor São Paulo – Nordeste
Formado pelas linhas da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), o Corredor São Paulo – Nordeste 
totaliza 3.406,9 km de extensão nas bitolas métrica e mista. O corredor interliga a Estação 
Boa Vista Nova, em Campinas (SP), a Aracaju (SE), passando por Uberaba, Belo Horizonte e 
Montes Claros, em Minas Gerais, e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (BA).

A Figura 20 ilustra o traçado do Corredor São Paulo – Nordeste, identificando a concessionária 
responsável pela operação dos seus trechos.
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No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações do corredor 
foram minério de ferro (Itaúna e Santa Luzia, no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais), 
açúcar (Ituverava e Ribeirão Preto, SP), soja (Pirapora, MG) e bauxita (Poços de Caldas, MG). As 
principais mercadorias desembarcadas foram fosfato (Uberaba), enxofre (Uberaba), cromita 
(Pojuca, BA) e cal (Candeias e Santa Luzia – respectivamente, nas Regiões Metropolitanas de 
Salvador e Belo Horizonte).

Entre as principais mercadorias47 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor entre 2011 e 2014, as que tiveram o maior aumento de volume nesse período 
foram milho (396,7%), minério de ferro (81,2%) e soja (50,5%). As mercadorias que tiveram a 
maior redução de volume movimentado nas estações foram bauxita (-36,5%), farelo de soja 
(-33,7%) e enxofre (-21,9%). No Porto de Aratu (Salvador), a partir do corredor ferroviário, 
predominou, no sentido exportação, a movimentação de cal. No sentido importação, 
tiveram destaque as movimentações de óleo diesel e gasolina. São significativas, ainda, as 
movimentações de produtos siderúrgicos e fertilizantes no corredor.

Há potencialidade de integração do Corredor São Paulo – Nordeste com a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (EF-335, em construção pela Valec), cujo traçado intercepta 
em Brumado (BA). Essa ferrovia, quando concluída, interligará o Porto de Ilhéus (BA) a 
Figueirópolis (TO), no tramo central da Ferrovia Norte-Sul.

O corredor conecta-se atualmente com os corredores Vitória, Centro-Oeste – São Paulo, Rio 
de Janeiro – Belo Horizonte, Rio de Janeiro – São Paulo e Santos (bitola larga).

As principais rodovias de acesso ao corredor São Paulo – Nordeste são a BR-040 (liga 
Belo Horizonte ao Distrito Federal e ao Rio de Janeiro), BR-050 (liga Uberaba a Goiás), 
BR-364 (liga Campinas ao Mato Grosso), BR-135 (liga Montes Claros ao oeste da Bahia), 
BR-116 (liga a Região Metropolitana de Salvador ao norte e ao sul da Bahia) e BR-101 (liga 
Aracaju a Alagoas).    

O Corredor São Paulo – Nordeste foi dividido em cinco trechos, correspondendo à lógica 
dos fluxos da ferrovia. A segmentação que melhor representa a operação do transporte 
ferroviário no corredor é a seguinte: Boa Vista Nova – Uberaba, Uberaba – Belo Horizonte, 
Belo Horizonte – Montes Claros, Montes Claros – Camaçari, Camaçari – Aracaju. 

A Tabela 7 apresenta os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no período 
de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor São Paulo – Nordeste.

47 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.

no corredor, Belo Horizonte, Campinas e Camaçari. A capital mineira, como já referido, conta 
com uma população de 2.502.557 habitantes e PIB de R$ 58,4 bilhões. Campinas, por sua 
vez, possui 1.164.098 habitantes e PIB de R$ 42,8 bilhões, ao passo que Camaçari se destaca 
pelo elevado PIB, de R$ 12,7 bilhões, em face da população de 286.919 habitantes, conforme 
dados do IBGE. 

A Estação de Boa Vista Nova apresenta uma forte característica de centralização e 
distribuição de carga. O Terminal Marítimo Inácio Barbosa, em Aracaju, pertence à Petrobras 
e é operado pela Vale na movimentação de combustíveis, produtos agrícolas e aço. Em 
Camaçari, para além de um importante polo petroquímico, situa-se também um terminal 
multimodal da Vale.
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TABELA 7
Indicadores do Corredor São Paulo - Nordeste, por trecho, de 2011 a 2014

Boa Vista Nova - Uberaba

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 1.826 2.267 2.444 2.323

Carga embarcada (TU x 103) 5.119 6.429 6.855 9.058

Extensão (km) 456,5 456,5 456,5 456,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 11,0 11,0 11,0 11,0

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Uberaba - Belo Horizonte

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.833 5.611 6.753 6.536

Carga embarcada (TU x 103) 9.670 9.803 11.231 16.914

Extensão (km) 939,4 939,4 939,4 939,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 14,0 14,0 14,0 14,0

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Belo Horizonte - Montes Claros

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 735 629 683 1.100

Carga embarcada (TU x 103) 10.243 10.405 11.913 18.285

Extensão (km) 532,6 532,6 532,6 532,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 14,0 14,0 14,0 14,0

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Montes Claros - Camaçari

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 401 537 657 681

Carga embarcada (TU x 103) 433 552 868 946

Extensão (km) 1.099,9 1.099,9 1.099,9 1.099,9

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 17,7 17,7 17,7 17,7

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0
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TABELA 7
Indicadores do Corredor São Paulo - Nordeste, por trecho, de 2011 a 2014                                                        Continuação

Camaçari - Aracaju

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 32 62 56 45

Carga embarcada (TU x 103) 477 689 616 643

Extensão (km) 378,5 378,5 378,5 378,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) ND ND ND ND

Velocidade Média Comercial (km/h) 17,7 17,7 17,7 17,7

Tempo Médio de Percurso (h) ND ND ND ND

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Principais mercadorias do corredor Combustíveis, soja, produtos siderúrgicos, milho, farelo 
de soja, fertilizantes

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.

No período analisado, a produção ferroviária, em TKU, destacou-se nos trechos Uberaba – 
Belo Horizonte e Boa Vista Nova – Uberaba. Os maiores aumentos na produção, entretanto, 
ocorreram nos trechos Montes Claros – Camaçari (69,8%, correspondendo a um acréscimo 
de 280 milhões de TKU) e Belo Horizonte – Montes Claros (49,8%). No trecho Montes Claros 
– Camaçari, o aumento decorreu do incremento nos fluxos dos setores siderúrgico e de 
combustíveis no período analisado. Em relação ao trecho Belo Horizonte – Montes Claros 
houve, adicionalmente, aumento da movimentação de soja decorrente da ampliação do 
Terminal Integrador Pirapora.

O volume de carga embarcada (em TU), por sua vez, foi maior nos trechos Belo Horizonte 
– Montes Claros e Uberaba – Belo Horizonte, com um crescimento assinalável no trecho 
Montes Claros – Camaçari (aumento de 118,3%), pelo incremento dos fluxos de mercadorias, 
ressaltado anteriormente.

Os dados sobre o número de terminais e o tempo médio de percurso não foram disponibilizados 
para o corredor.  

A velocidade média comercial em todos os trechos do corredor, que se manteve 
constante no período analisado, situa-se abaixo da média das velocidades desenvolvidas 
nos demais corredores.

O peso médio por eixo, por sua vez, manteve-se constante no período analisado.

3.6 Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte
O Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte, formado pelas linhas da MRS Logística (MRS), 
totaliza 1.047,3 km de extensão em bitola larga (1,60 m), interligando Belo Horizonte (MG) 
aos Portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro e ao Terminal de Ilha Guaíba, todos no Estado do 
Rio de Janeiro. A área de influência do corredor abrange os Estados de Minas Gerais e do 
Rio de Janeiro. A sua importância decorre da localização privilegiada, uma vez que interliga 
o Estado de Minas Gerais a três dos principais portos do País, e ainda da concentração, em 
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sua área de influência, de siderúrgicas, cimenteiras e empresas de mineração, além de uma 
importante produção agrícola. 

A partir de Belo Horizonte, o traçado do corredor segue até Jeceaba (MG), onde se divide 
em duas vias férreas praticamente paralelas, sendo uma denominada Ferrovia do Aço – que 
passa por Saudade (RJ) e Barra Mansa (RJ) – e a outra Linha do Centro – que passa por 
Joaquim Murtinho (Congonhas, MG) e Juiz de Fora (MG). Essas vias voltam a encontrar-
se em Barra do Piraí (RJ), de onde o corredor prossegue até Japeri (RJ). Neste ponto, 
há uma bifurcação, cujos ramais possibilitam o acesso aos portos do Rio de Janeiro e 
de Itaguaí, bem como ao Terminal de Ilha Guaíba. No corredor, estão localizados alguns 
terminais estratégicos para o transporte de cargas no Brasil, como o Terminal de Cargas 
Sarzedo Novo, utilizado para operações de transbordo de carga geral, que atende a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

A Figura 21 ilustra o traçado do Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte e identifica a 
concessionária responsável pela sua operação.

FIGURA 21
 Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte

Fonte: Elaboração CNT.
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No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se as cidades do Rio de Janeiro e de 
Belo Horizonte. A primeira possui uma população de 6.476.631 habitantes e PIB de R$ 220,9 
bilhões. Já a segunda possui 2.502.557 habitantes e PIB de R$ 58,4 bilhões, conforme dados 
do IBGE.

No período de 2011 a 2014, a principal mercadoria embarcada nas estações do corredor, 
com grande predominância, foi o minério de ferro (Região Metropolitana de Belo Horizonte 
e Congonhas), seguido do carvão mineral (Porto de Itaguaí) e de produtos siderúrgicos 
(Volta Redonda, RJ). A principal mercadoria desembarcada, com grande predominância, 
foi igualmente o minério de ferro (Porto de Itaguaí e Terminal de Ilha Guaíba), seguido do 
carvão mineral (Volta Redonda) e do ferro-gusa (Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí).

No Porto de Itaguaí, a partir do corredor ferroviário, destacam-se, ainda, as movimentações 
de coque, no sentido importação. No Porto do Rio de Janeiro, tem destaque o cimento 
acondicionado no sentido exportação. No sentido importação, também predominam outros 
granéis minerais e contêineres.

Entre as principais mercadorias48 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram produtos siderúrgicos – placa (369,0%), cimento 
acondicionado (57,6%) e ferro-gusa (11,3%). As mercadorias que tiveram a maior redução 
de volume foram bauxita (-59,6%), produtos siderúrgicos – fio-máquina (-33,5%) e cimento 
a granel (-31,1%). Destacam-se ainda, no corredor, as movimentações de calcário siderúrgico.

O Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte conecta-se com os corredores Vitória, São 
Paulo – Nordeste, e Rio de Janeiro – São Paulo. Está interligado, ainda, com as malhas da 
FCA e da EFVM. 

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-040 (liga Belo Horizonte ao Distrito 
Federal), BR-135 (liga Belo Horizonte ao oeste da Bahia) e BR-116 e BR-101 (ligam o Rio de 
Janeiro a Minas e ao Espírito Santo, ao norte, e a São Paulo, ao sul).

O corredor foi dividido em sete trechos, para melhor representar o desempenho da operação 
do transporte ferroviário. São eles: Belo Horizonte – Joaquim Murtinho, Joaquim Murtinho 
– Barra do Piraí, Barra do Piraí – Japeri, Japeri – Itaguaí, Japeri – Rio de Janeiro, Jeceaba – 
Saudade e Saudade – Barra do Piraí. Na edição anterior da presente Pesquisa, os trechos 
Jeceaba – Saudade e Saudade – Barra do Piraí eram um só: Jeceaba – Barra do Piraí49. Os 
critérios dessa segmentação consideraram os principais pontos de entroncamento da malha, 
visando garantir a representatividade do corredor.

A Tabela 8 contempla os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor Rio de Janeiro – 
Belo Horizonte.

48 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
49 A divisão do trecho corresponde à atual realidade operacional da ferrovia e ao modo como os indicadores 
operacionais são compilados pela concessionária.
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TABELA 8
Indicadores do Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte, por trecho, de 2011 a 2014

Belo Horizonte - Joaquim Murtinho

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.249 4.650 4.717 4.955

Carga embarcada (TU x 103) 68.321 69.350 68.766 75.983

Extensão (km) 147,0 147,0 147,0 147,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 21 21 21 21

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,0 15,7 19,0 20,6

Tempo Médio de Percurso (h) 9,8 9,4 7,8 7,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 12,7 13,2 13,5 13,7

Joaquim Murtinho - Barra do Piraí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 667 553 462 353

Carga embarcada (TU x 103) 5.920 5.143 4.954 3.142

Extensão (km) 378,0 378,0 378,0 378,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 7 7 7 7

Velocidade Média Comercial (km/h) 28,8 26,9 27,8 27,8

Tempo Médio de Percurso (h) 13,1 14,0 13,6 13,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 7,3 7,3 8,0 6,1

Barra do Piraí - Japeri

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.555 4.558 4.579 5.040

Carga embarcada (TU x 103) 103.013 103.084 103.555 113.988

Extensão (km) 44,2 44,2 44,2 44,2

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,3 22,1 28,1 29,4

Tempo Médio de Percurso (h) 2,4 2,0 1,6 1,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 16,9 16,7 17,0 17,5

Japeri - Itaguaí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.810 4.859 4.882 5.318

Carga embarcada (TU x 103) 101.502 101.451 101.872 112.362

Extensão (km) 62,0 62,0 62,0 62,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 10 10 10

Velocidade Média Comercial (km/h) 13,5 14,0 15,6 15,1

Tempo Médio de Percurso (h) 4,6 4,4 4,0 4,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 14,9 15,2 15,8 16,3
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TABELA 8
Indicadores do Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte, por trecho, de 2011 a 2014                                      Continuação

Japeri - Rio de Janeiro

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 93 101 105 100

Carga embarcada (TU x 103) 1.533 1.636 1.710 1.633

Extensão (km) 64,0 64,0 64,0 64,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 20 20 20 20

Velocidade Média Comercial (km/h) 9,8 10,4 10,9 11,1

Tempo Médio de Percurso (h) 6,5 6,2 5,8 5,7

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 12,9 12,4 14,5 14,5

Jeceaba - Saudade

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 41.244 41.797 41.573 45.450

Carga embarcada (TU x 103) 121.784 123.495 122.244 132.152

Extensão (km) 304,0 304,0 304,0 304,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 6 6 6 6

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,8 23,2 23,1 25,4

Tempo Médio de Percurso (h) 14,6 13,1 13,2 11,9

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 26,5 26,9 27,6 27,9

Saudade - Barra do Piraí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 5.112 5.138 5.151 5.603

Carga embarcada (TU x 103) 114.743 115.217 115.141 124.845

Extensão (km) 48,1 48,1 48,1 48,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 10 10 10

Velocidade Média Comercial (km/h) 14,4 14,1 13,1 15,0

Tempo Médio de Percurso (h) 3,3 3,4 3,7 3,2

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 23,3 23,4 23,1 24,0

Principais mercadorias do corredor Minério de ferro, ferro-gusa, produtos siderúrgicos, 
cimento a granel, cimento acondicionado, calcário 
siderúrgico, contêineres

Fonte: Concessionárias.

Na produção ferroviária no corredor, em TKU, destaca-se, no período de 2011 a 2014, o trecho 
Jeceaba – Saudade, seguido dos trechos Saudade – Barra do Piraí e Japeri – Itaguaí. Ressalta-
se, nesse sentido, que as condições de operação do corredor são boas, apresentando 
padrões de bastante produtividade, principalmente na extensão entre Belo Horizonte e 
Saudade. Assinala-se, ainda, o crescimento da produção ferroviária no trecho Belo Horizonte 
– Joaquim Murtinho (16,6% ou 706 milhões de TKU). 
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O volume de carga embarcada, em TU, destaca-se nos trechos Jeceaba – Saudade e Saudade 
– Barra do Piraí, seguidos dos trechos que completam o acesso ao Porto de Itaguaí. O 
aumento do volume de carga embarcada, no período, teve destaque no trecho Belo Horizonte 
– Joaquim Murtinho (11,2%, representando um acréscimo de 7,7 milhões de TU), seguido 
dos trechos Barra do Piraí – Japeri (10,7%) e Japeri – Itaguaí (10,7%). O trecho Joaquim 
Murtinho – Barra do Piraí, por outro lado, teve um decréscimo no volume embarcado da 
ordem de -46,9%, devido à queda no volume transportado de bauxita em 2014, relacionada 
ao aumento do custo de energia elétrica, que impactou a cadeia de produção do alumínio. 

O número de terminais em operação no corredor manteve-se constante no período.  

A velocidade média comercial no corredor situa-se ligeiramente acima da média das 
velocidades nos demais corredores. Há, porém, diferenças significativas nas velocidades 
desenvolvidas nos diferentes trechos desse corredor, com desempenhos inferiores nos 
trechos Saudade – Barra do Piraí, Japeri – Itaguaí e Japeri – Rio de Janeiro. O aumento na 
velocidade desenvolvida foi mais notável no trecho Barra do Piraí – Japeri (61,0%), seguido 
dos trechos Belo Horizonte – Joaquim Murtinho (37,6%) e Jeceaba – Saudade (22,2%), 
resultado, entre outros, de melhorias no processo de planejamento da circulação dos trens.

As reduções nos tempos médios de percurso, no período, destacaram-se nos trechos Barra 
do Piraí – Japeri (-38,0%) e Belo Horizonte – Joaquim Murtinho (-27,4%).

Houve, de 2011 a 2014, alguma variação no peso médio por eixo nos trechos do corredor, 
sobressaindo os trechos Japeri – Rio de Janeiro (aumento de 12,3%) e Joaquim Murtinho – 
Barra do Piraí (decréscimo de 16,6%).  

3.7 Corredor Rio de Janeiro - São Paulo
A malha ferroviária do Corredor Rio de Janeiro – São Paulo é formada pelas linhas da 
ALLMP e da MRS, totalizando 1.007,6 km de extensão em bitola larga (1,60 m). O trecho 
correspondente à ALLMP possui 410,3 km de extensão, interligando, no Estado de São Paulo, 
Pederneiras a Jundiaí e Alumínio a Boa Vista Nova. A partir de Jundiaí, passando pela cidade 
de São Paulo (SP), o trecho da MRS no corredor totaliza 597,3 km de extensão, conectando 
ainda os Portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro e o Terminal de Ilha Guaíba, todos no Estado 
do Rio de Janeiro. 

A Figura 22 ilustra o traçado do Corredor Rio de Janeiro – São Paulo, identificando as 
concessionárias responsáveis pela operação dos seus trechos.



89

PA
NO

RA
M

A 
DO

S 
PR

IN
CI

PA
IS

 C
OR

RE
DO

RE
S 

FE
RR

OV
IÁ

RI
OS

FIGURA 22
 Corredor Rio de Janeiro – São Paulo

Fonte: Elaboração CNT.

A área de influência do corredor abrange os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A sua 
importância decorre da localização na região de maior densidade industrial do País – com 
uma significativa participação no PIB nacional – e da sua interligação aos três principais 
portos do Estado do Rio de Janeiro. 

No aspecto socioeconômico, destacam-se, no corredor, as cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. A primeira possui uma população de 11.967.825 habitantes e PIB de R$ 499,4 bilhões, 
ao passo que a segunda possui 6.476.631 habitantes e PIB de R$ 220,9 bilhões, conforme 
dados do IBGE.

As principais mercadorias embarcadas nas estações do corredor, no período de 2011 a 2014, 
foram carvão mineral (Porto de Itaguaí), produtos siderúrgicos (Volta Redonda, RJ) e açúcar 
(Jaú, SP). A principal mercadoria desembarcada, com grande predominância, foi o minério 
de ferro (Porto de Itaguaí e Terminal de Ilha Guaíba), seguida pelo carvão mineral (Volta 
Redonda) e produtos siderúrgicos (Região Metropolitana de São Paulo). São significativas, 
também, no corredor, as movimentações de cimento a granel, escória e sucata. 
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No Porto de Itaguaí, a partir do corredor ferroviário, destacam-se, ainda, as movimentações 
de coque no sentido importação. No Porto do Rio de Janeiro, a partir da ferrovia, destacam-
se ferro-gusa e cimento acondicionado no sentido exportação. No sentido importação, 
predominam outros granéis minerais e contêineres.

Entre as principais mercadorias50 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram açúcar (37,9%), produtos siderúrgicos – placa (238,7%) 
e produtos siderúrgicos – bobina (19,2%). As mercadorias que tiveram a maior redução de 
volume foram bauxita (-59,6%), carvão mineral (-24,8%) e areia (-21,4%). 

O Corredor Rio de Janeiro – São Paulo tem interligação com a Hidrovia Tietê-Paraná, cujo 
traçado intercepta em Pederneiras, onde há um terminal ferro-hidroviário. A principal 
dificuldade na utilização da hidrovia está relacionada com a garantia de manutenção de 
níveis mínimos de água para a navegação, dadas as deficiências na gestão conjunta dos 
recursos hídricos para o transporte, o abastecimento e a geração de energia elétrica.

O corredor conecta-se com os corredores Centro-Oeste – São Paulo, São Paulo – Nordeste, 
Rio de Janeiro – Belo Horizonte, Santos (bitola larga) e Corumbá – Santos (bitola estreita). 
Conecta-se, ainda, com as malhas da FCA e da ALLMO.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e BR-101 (ligam o Rio de Janeiro e 
São Paulo a Minas Gerais e ao Espírito Santo, ao norte, e a Curitiba, PR, ao sul) e a BR-267 e 
SP-300 (ligam Pederneiras a Minas Gerais e ao Mato Grosso do Sul). 

De modo a melhor representar o desempenho da operação do transporte ferroviário, o 
Corredor Rio de Janeiro – São Paulo foi segmentado em oito trechos: Jundiaí – Pederneiras, 
Boa Vista Nova – Alumínio, Jundiaí – Brás, Brás – Saudade, Saudade – Barra do Piraí, Barra 
do Piraí – Japeri, Japeri – Itaguaí e Japeri – Rio de Janeiro. Na edição anterior desta 
Pesquisa, o trecho Jundiaí – Saudade era um só. Foi, entretanto, dividido em dois: Jundiaí 
– Brás e Manoel Feio – Saudade51. Os critérios de segmentação por trechos adotados pela 
concessionária consideraram os principais pontos de entroncamento da malha, visando 
garantir a representatividade dos fluxos do corredor. As cargas destinadas ao trecho 
compreendido entre Manoel Feio e Brás estão contidas no trecho Manoel Feio – Saudade, 
que, por simplificação, teve o nome alterado, no âmbito desta Pesquisa, para Brás – Saudade.

Na Tabela 9, são apresentados os dados relativos aos indicadores selecionados, no período 
de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o Corredor Rio de Janeiro – São 
Paulo.

50 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
51 A divisão do trecho corresponde à atual realidade operacional da ferrovia e ao modo como os indicadores 
operacionais são compilados pela concessionária.
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TABELA 9
Indicadores do Corredor Rio de Janeiro - São Paulo, por trecho, de 2011 a 2014

Jundiaí - Pederneiras

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) ND 58 3 1

Carga embarcada (TU x 103) ND 192 10 3

Extensão (km) 301,8 301,8 301,8 301,8

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 2 2 2 2

Velocidade Média Comercial (km/h) 19,0 19,0 19,0 19,0

Tempo Médio de Percurso (h) 15,9 15,9 15,9 15,9

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Boa Vista Nova - Alumínio

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 410 535 569 644

Carga embarcada (TU x 103) 4.102 5.350 5.711 6.449

Extensão (km) 108,5 108,5 108,5 108,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 1 1 1 1

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 5,4 5,4 5,4 5,4

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Jundiaí - Brás

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 130 117 119 66

Carga embarcada (TU x 103) 2.993 2.646 2.498 1.386

Extensão (km) 93,0 93,0 93,0 93,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 26 26 26 26

Velocidade Média Comercial (km/h) 9,2 8,7 8,3 8,4

Tempo Médio de Percurso (h) 10,1 10,7 11,2 11,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 13,5 12,0 13,7 12,7

Brás - Saudade

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 3.377 3.611 3.107 2.625

Carga embarcada (TU x 103) 12.337 13.030 11.191 9.988

Extensão (km) 286,0 286,0 286,0 286,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 26 26 26 26

Velocidade Média Comercial (km/h) 16,3 16,2 17,2 18,3

Tempo Médio de Percurso (h) 17,5 17,6 16,6 15,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 15,5 15,6 15,7 15,5



92

Pe
sq

ui
sa

 C
NT

 d
e 

Fe
rr

ov
ia

s 
20

15

TABELA 9
Indicadores do Corredor Rio de Janeiro - São Paulo, por trecho, de 2011 a 2014                                              Continuação

Saudade - Barra do Piraí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 5.112 5.138 5.151 5.603

Carga embarcada (TU x 103) 114.743 115.217 115.141 124.845

Extensão (km) 48,1 48,1 48,1 48,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 10 10 10

Velocidade Média Comercial (km/h) 14,4 14,1 13,1 15,0

Tempo Médio de Percurso (h) 3,3 3,4 3,7 3,2

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 23,3 23,4 23,1 24,0

Barra do Piraí - Japeri

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.555 4.558 4.579 5.040

Carga embarcada (TU x 103) 103.013 103.084 103.555 113.988

Extensão (km) 44,2 44,2 44,2 44,2

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,3 22,1 28,1 29,4

Tempo Médio de Percurso (h) 2,4 2,0 1,6 1,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 16,9 16,7 17,0 17,5

Japeri - Itaguaí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 4.810 4.859 4.882 5.318

Carga embarcada (TU x 103) 101.502 101.451 101.872 112.362

Extensão (km) 62,0 62,0 62,0 62,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 10 10 10

Velocidade Média Comercial (km/h) 13,5 14,0 15,6 15,1

Tempo Médio de Percurso (h) 4,6 4,4 4,0 4,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 14,9 15,2 15,8 16,3

Japeri - Rio de Janeiro

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 93 101 105 100

Carga embarcada (TU x 103) 1.533 1.636 1.710 1.633

Extensão (km) 64,0 64,0 64,0 64,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 20 20 20 20

Velocidade Média Comercial (km/h) 9,8 10,4 10,9 11,1

Tempo Médio de Percurso (h) 6,5 6,2 5,8 5,7

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 12,9 12,4 14,5 14,5

Principais mercadorias do corredor Carvão mineral, produtos siderúrgicos, areia, açúcar, 
coque, bauxita, soja, cimento acondicionado, cimento a 
granel, escória, farelo de soja, sucata

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.
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No corredor, a produção ferroviária, em TKU, destacou-se nos trechos de acesso ao Porto 
de Itaguaí: Saudade – Barra do Piraí, Barra do Piraí – Japeri e Japeri – Itaguaí. Apesar de, no 
período de 2011 a 2014, esses trechos terem apresentado um aumento assinalável na produção 
ferroviária, foi no trecho Boa Vista Nova – Alumínio onde esse aumento foi maior (57,0%). 
Da mesma forma, o volume de carga embarcada concentrou-se nos trechos de acesso ao 
Porto de Itaguaí, tendo destaque o crescimento da carga embarcada no trecho Boa Vista 
Nova – Alumínio (57,2%). Os trechos Jundiaí – Brás e Brás – Saudade, por outro lado, tiveram 
decréscimos significativos na produção ferroviária (-49,2% e -22,3%, respectivamente) 
e no volume de carga embarcada (-53,7% e -19,0%, respectivamente), devido à redução 
do volume de bauxita transportado no trecho. O trecho Jundiaí-Pederneiras, por sua vez, 
apresentou redução de 98,2% na produção ferroviária e no volume embarcado de 2012 a 
2014 (não foram fornecidos dados para 2011).

O número de terminais em operação manteve-se constante no corredor, no período analisado.  

A velocidade média comercial no corredor esteve abaixo da média das velocidades nos 
demais corredores. O trecho Barra do Piraí – Japeri teve o melhor desempenho nesse 
indicador operacional, assim como o maior aumento de velocidade no período (61,0%). Teve, 
ainda, a maior diminuição no tempo médio de percurso (-37,5%). 

O peso médio por eixo teve pequenas variações em seis trechos e, em outros dois, se manteve 
constante no período analisado, sem que tenha havido uma tendência clara de aumento ou 
diminuição desse indicador no corredor.

3.8 Corredor Santos (bitola larga)
O Corredor Santos (bitola larga), com uma extensão total de 2.021 km (em bitola larga, 
como o próprio nome sugere), é formado pelas linhas da ALLMN, ALLMP e MRS. O trecho 
correspondente à ALLMN possui 735,3 km de extensão, interligando Rondonópolis (MT) a 
Aparecida do Taboado (MS). O trecho da ALLMP estende-se por 1.096,7 km, interligando 
Aparecida do Taboado a Jundiaí (SP). No Estado de São Paulo, esse trecho passa por 
Campinas, havendo, ainda, bifurcações de Araraquara a Colômbia e de Itirapina a Bauru. A 
partir de Jundiaí e passando por São Paulo (SP), o trecho da MRS, com 189,0 km, conecta-se 
ao Porto de Santos (SP).  

Na Figura 23, apresenta-se o traçado do Corredor Santos (bitola larga), sendo identificadas 
as concessionárias responsáveis pela operação dos seus trechos.
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FIGURA 23
 Corredor Santos (bitola larga)

Fonte: Elaboração CNT.

A área de influência do corredor abrange os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo. A sua relevância decorre do seu papel no escoamento da produção de grãos 
da Região Centro-Oeste do País, destinados à exportação via Porto de Santos. No aspecto 
socioeconômico, destacam-se as cidades de São Paulo, Campinas e Santos. A primeira possui 
uma população de 11.967.825 habitantes e PIB de R$ 499,4 bilhões. Já a segunda possui 
1.164.098 habitantes e PIB de R$ 42,8 bilhões. Santos, por sua vez, em face da população de 
433.966 habitantes, destaca-se pelo elevado PIB de R$ 37,7 bilhões, conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações do 
Corredor Santos (bitola larga) foram milho e soja (Alto Araguaia, MT, e Rondonópolis, MT), 
açúcar (Pradópolis, Jaú e Fernandópolis52) e farelo de soja (Alto Araguaia). As principais 
mercadorias desembarcadas foram milho, soja e açúcar (Porto de Santos) e minério de 
ferro (Cubatão – Usiminas, SP). 

52 Pradópolis situa-se no trecho Colômbia – Araraquara; Jaú, no trecho Bauru – Itirapina; e Fernandópolis, no 
trecho Aparecida do Taboado – Campinas, todas no Estado de São Paulo.
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São significativas, ainda, no corredor, as movimentações de celulose, produtos siderúrgicos, 
álcool, trigo, fertilizantes, bauxita, derivados claros e papel. No Porto de Santos, a partir 
do corredor ferroviário, destacam-se as movimentações de farelo de soja no sentido 
exportação. No sentido importação, a partir do porto para o corredor, foram movimentados 
principalmente contêineres, sal, cloreto de potássio e adubo orgânico a granel. 

Entre as principais mercadorias53 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento de 
volume entre 2011 e 2014 foram celulose (269,1%), contêineres (121,0%) e milho (35,6%). As 
mercadorias que tiveram a maior redução de volume foram produtos siderúrgicos – outros 
(-39,1%), soja (-14,4%) e areia (-4,6%). 

O Corredor Santos (bitola larga) integra-se com a Hidrovia Tietê-Paraná, cujo traçado intercepta 
Pederneiras (SP) e Aparecida do Taboado. A captação e a distribuição de commodities 
agrícolas por meio da hidrovia em uma área mais alargada, abrangendo os Estados de 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, dependem, entre outras intervenções, 
da construção de dispositivos de transposição e de terminais de integração. Ressalta-se 
ainda a dificuldade na manutenção de níveis mínimos de água para a navegação, dadas as 
deficiências na gestão conjunta dos recursos hídricos para a navegação, o abastecimento e 
a geração de energia elétrica.

O corredor conecta-se com os corredores Centro-Oeste – São Paulo, São Paulo – Nordeste, 
Rio de Janeiro – São Paulo e Corumbá – Santos (bitola estreita). Interliga-se, ainda, com as 
malhas da FCA e da ALLMO.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e BR-101 (ligam São Paulo ao 
Rio de Janeiro e a Minas Gerais, ao norte, e a Curitiba, PR, ao sul), BR-267 e SP-300 (ligam 
Bauru a Minas Gerais e ao Mato Grosso do Sul), BR-153 (liga Colômbia a Goiás) e BR-163 (liga 
Rondonópolis ao Mato Grosso do Sul e ao norte de Mato Grosso).  

O Corredor Santos (bitola larga) foi dividido em nove trechos, de modo representar o 
desempenho da operação do transporte ferroviário. Os trechos que correspondem à lógica 
dos fluxos da ferrovia são os seguintes: Rondonópolis – Aparecida do Taboado, Aparecida do 
Taboado – Campinas, Bauru – Itirapina, Colômbia – Araraquara, Campinas – Jundiaí, Jundiaí – 
Brás, Brás – Raiz da Serra, Perequê – Santos e Perequê – Conceiçãozinha.  

Na edição anterior desta Pesquisa, os trechos de Jundiaí a Santos estavam agregados 
em um só trecho, tendo sido divididos em quatro54: Jundiaí – Brás, Brás – Raiz da Serra, 
Perequê – Santos e Perequê – Conceiçãozinha55 (todos em São Paulo). A fim de representar 
as particularidades operacionais e comerciais dos fluxos no corredor, a concessionária 
considerou, nos critérios de segmentação por trechos, os principais pontos de entroncamento 
da malha. Aparenta, assim, haver uma descontinuidade entre o trecho Brás – Raiz da Serra 
e os trechos entre Perequê e o Porto de Santos. Na verdade, as estações Raiz da Serra e 
Perequê pertencem a um mesmo entroncamento. Não podem, contudo, ser agregadas, por 
simplificação, no âmbito desta Pesquisa, por estarem em pontos geograficamente distintos. 

53 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
54 A divisão do trecho corresponde à atual realidade operacional da ferrovia e ao modo como os indicadores 
operacionais são compilados pela concessionária.
55 As estações Santos e Conceiçãozinha situam-se no Porto de Santos, estando, respectivamente, nas margens 
direita e esquerda do estuário do porto.
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Para esse entroncamento, ainda, convergem fluxos de mercadorias de diferentes malhas. 
A bifurcação Perequê – Santos e Perequê – Conceiçãozinha, por outro lado, é a que melhor 
representa o volume movimentado a partir de Raiz da Serra. 

O trecho Alto Araguaia – Aparecida do Taboado, presente na edição de 2011 desta Pesquisa, 
estendeu-se em 2012 a Itiquira (MT) e, em 2013, a Rondonópolis – onde foi inaugurado, 
também neste ano, o Complexo Intermodal Rondonópolis, com terminais da ALL e de 
outras empresas.

São apresentados, na Tabela 10, para os trechos que compõem o Corredor Santos 
(bitola larga), os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no período 
de 2011 a 2014.

TABELA 10
Indicadores do Corredor Santos (bitola larga), por trecho, de 2011 a 2014

Rondonópolis - Aparecida do Taboado

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 6.160 7.488 8.149 9.920

Carga embarcada (TU x 103) 12.904 15.528 15.764 16.220

Extensão (km) 496,5 611,3 735,3 735,3

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 10 11 15 11

Velocidade Média Comercial (km/h) 51,0 51,0 51,0 51,0

Tempo Médio de Percurso (h) 9,7 12,0 14,4 10,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 30,0 30,0 30,0 30,0

Aparecida do Taboado - Campinas

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 9.991 11.327 11.563 14.321

Carga embarcada (TU x 103) 19.420 21.342 22.117 22.268

Extensão (km) 643,1 643,1 643,1 643,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 13 13 13 13

Velocidade Média Comercial (km/h) 31,0 31,0 31,0 31,0

Tempo Médio de Percurso (h) 20,7 20,7 20,7 20,7

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 30,0 30,0 30,0 30,0

Bauru - Itirapina

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 343 335 359 390

Carga embarcada (TU x 103) 2.641 2.615 2.806 2.515

Extensão (km) 155,2 155,2 155,2 155,2

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 3 3 3 3

Velocidade Média Comercial (km/h) 19,0 19,0 19,0 19,0

Tempo Médio de Percurso (h) 8,2 8,2 8,2 8,2

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0
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TABELA 10
Indicadores do Corredor Santos (bitola larga), por trecho, de 2011 a 2014                                                         Continuação  

Colômbia - Araraquara

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 76 68 51 51

Carga embarcada (TU x 103) 1.132 1.004 758 765

Extensão (km) 248,4 248,4 248,4 248,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 2 2 2 2

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 12,4 12,4 12,4 12,4

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Campinas - Jundiaí

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 177 112 99 45

Carga embarcada (TU x 103) 3.538 2.229 1.979 907

Extensão (km) 50,0 50,0 50,0 50,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 27,0 27,0 27,0 27,0

Tempo Médio de Percurso (h) 1,9 1,9 1,9 1,9

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 30,0 30,0 30,0 30,0

Jundiaí - Brás

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 2.993 2.646 2.498 1.386

Carga embarcada (TU x 103) 12.337 13.030 11.191 9.988

Extensão (km) 93,0 93,0 93,0 93,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 19 19 19 19

Velocidade Média Comercial (km/h) 9,2 8,7 8,3 8,4

Tempo Médio de Percurso (h) 10,1 10,7 11,2 11,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 13,5 12,0 13,7 12,7

Brás - Raiz da Serra

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 399 406 386 376

Carga embarcada (TU x 103) 7.249 7.382 7.021 6.833

Extensão (km) 55,0 55,0 55,0 55,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 32 32 32 32

Velocidade Média Comercial (km/h) 8,3 8,2 9,1 10,0

Tempo Médio de Percurso (h) 6,7 6,7 6,0 5,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 12,4 13,2 12,9 13,8
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TABELA 10
Indicadores do Corredor Santos (bitola larga), por trecho, de 2011 a 2014                                                         Continuação

Perequê - Santos

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 218 238 234 274

Carga embarcada (TU x 103) 12.818 13.977 13.776 16.137

Extensão (km) 17,0 17,0 17,0 17,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 43 43 43 43

Velocidade Média Comercial (km/h) 8,3 8,1 8,9 10,9

Tempo Médio de Percurso (h) 2,0 2,1 1,9 1,6

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 17,8 17,8 13,6 8,1

Perequê - Conceiçãozinha

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 224 246 278 270

Carga embarcada (TU x 103) 9.340 10.259 11.602 11.230

Extensão (km) 24,0 24,0 24,0 24,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 12 12 12 12

Velocidade Média Comercial (km/h) 7,7 7,4 8,1 9,8

Tempo Médio de Percurso (h) 3,1 3,3 3,0 2,4

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 16,2 16,3 13,6 11,9

Principais mercadorias do corredor Milho, soja, açúcar, farelo de soja, celulose, produtos 
siderúrgicos, contêineres, álcool, sal, trigo, fertilizantes, 
bauxita, derivados claros, papel

ND: Dados não disponíveis.
Fonte: Concessionárias.

No corredor, no período de 2011 a 2014, o trecho Aparecida do Taboado – Campinas teve a 
maior produção ferroviária, em TKU. Os maiores aumentos nesse indicador ocorreram nos 
trechos Rondonópolis – Aparecida do Taboado (61,0%) e Aparecida do Taboado – Campinas 
(43,3%). Os maiores decréscimos, por outro lado, se deram nos trechos Campinas – Jundiaí 
(-74,4%) e Jundiaí – Brás (-53,7%).

Os trechos Aparecida do Taboado – Campinas e Rondonópolis – Aparecida do Taboado 
tiveram os maiores volumes de carga embarcada no corredor. Esse indicador aumentou, 
no período, sobretudo nos trechos Perequê – Santos (25,9%), Rondonópolis – Aparecida do 
Taboado (25,7%) e Aparecida do Taboado – Campinas (14,7%).

O número de terminais em operação no corredor manteve-se constante no período analisado, 
tendo apresentado no trecho Rondonópolis – Aparecida do Taboado uma pequena variação.

A velocidade média comercial desenvolvida no corredor situa-se um pouco acima da 
média das velocidades dos demais corredores. Há, entretanto, grandes diferenças de 
velocidades entre os trechos. Destacam-se os trechos Rondonópolis – Aparecida do Taboado 
e Aparecida do Taboado – Campinas com as velocidades mais elevadas (51,0 km/h e 31,0 
km/h, respectivamente) e, de outra forma, os trechos entre Jundiaí e o Porto de Santos 
com as velocidades mais baixas. Esse desempenho deve-se aos problemas operacionais 
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decorrentes do compartilhamento da via por trens de carga e de passageiros e às filas para 
descarga no porto, que impactam na circulação nos trechos anteriores. Apesar disso, nos 
trechos de Jundiaí a Santos, houve, nos últimos anos, aumentos significativos na velocidade 
média comercial e decréscimos nos tempos médios de percurso. 

O peso médio por eixo manteve-se constante no corredor, à exceção dos trechos entre Jundiaí 
e Santos, nos quais houve diminuições significativas – sobretudo a partir da bifurcação de 
acesso ao porto.

3.9 Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita)
O Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita), formado pelas linhas da ALLMO e da ALLMP, 
estende-se por 1.769,0 km nas bitolas métrica (1,00 m) e mista. O trecho correspondente 
à ALLMO possui 1.617 km de extensão, interligando Corumbá (MS) a Mairinque (SP), 
passando por Campo Grande (MS) e Bauru (SP). O trecho da ALLMP no corredor totaliza 
152,3 km de extensão, interligando Mairinque a Perequê (Cubatão, SP), no acesso ao 
Porto de Santos (SP).

A Figura 24 apresenta o traçado do Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita), identificando 
as concessionárias responsáveis pela operação dos seus trechos.
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FIGURA 24
 Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita)

Fonte: Elaboração CNT.

O corredor, em sua área de influência, abrange os Estados de Mato Grosso do Sul e São 
Paulo. A importância desse corredor decorre da extensão que percorre, atravessando o 
País de leste a oeste e viabilizando o escoamento da produção até o Porto de Santos. No 
corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se Campo Grande e Santos. A capital do 
Mato Grosso do Sul possui uma população de 853.622 habitantes e PIB de R$ 17,0 bilhões, 
conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações desse corredor 
foram minério de ferro (Corumbá), celulose (Três Lagoas, MS) e produtos siderúrgicos 
(Cubatão – Usiminas). As principais mercadorias desembarcadas foram minério de ferro 
(Cubatão e Corumbá), celulose e açúcar (Porto de Santos) e bauxita (Alumínio, SP). 

No Porto de Santos, destacam-se, ainda, as movimentações de sal, contêineres 
e trigo no sentido importação. São significativas, também, no corredor, as 
movimentações de ferro-gusa, álcool, papel, derivados claros, clínquer e cimento. 
 
Entre as principais mercadorias56 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 

56 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
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do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram contêineres (89,0%), álcool (65,5%) e minério de ferro 
(61,5%). As mercadorias que tiveram a maior redução de volume foram adubo orgânico a 
granel (-95,8%), cloreto de potássio (-77,2%) e açúcar (-31,2%). 

Há potencialidade de integração do Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita) com a 
Hidrovia Tietê-Paraná, cujo traçado intercepta em Três Lagoas (no trecho Campo Grande – 
Bauru). As restrições a essa integração foram já mencionadas na análise do Corredor Santos 
(bitola larga).

O corredor conecta-se com os corredores Centro-Oeste – São Paulo, Rio de Janeiro – São 
Paulo e Santos (bitola larga). Está interligada, ainda, com as malhas da MRS, da ALLMS e da 
Empresa Ferroviária Oriental S.A., na Bolívia.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e BR-101 (ligam São Paulo ao Rio 
de Janeiro e a Minas Gerais, ao norte, e a Curitiba, PR, ao sul) e a BR-163 (liga Campo Grande 
ao Mato Grosso e ao oeste do Paraná).  

O Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita) foi segmentado em quatro trechos, para 
melhor representar o desempenho da operação do transporte ferroviário. Os trechos que 
correspondem à lógica dos fluxos da ferrovia são: Corumbá – Campo Grande, Campo Grande 
– Bauru, Bauru – Mairinque e Mairinque – Santos. A Tabela 11 reúne os dados obtidos para os 
indicadores selecionados, no período de 2011 a 2014, considerando os trechos do corredor 
Corumbá – Santos (bitola estreita).

TABELA 11
Indicadores do Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita), por trecho, de 2011 a 2014

Corumbá - Campo Grande

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 426 410 407 356

Carga embarcada (TU x 103) 2.995 2.562 3.493 3.889

Extensão (km) 463,4 463,4 463,4 463,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 16 16 16 16

Velocidade Média Comercial (km/h) 19,0 19,0 19,0 19,0

Tempo Médio de Percurso (h) 24,4 24,4 24,4 24,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Campo Grande - Bauru

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 925 1.091 805 207

Carga embarcada (TU x 103) 1.534 1.534 1.377 1.468

Extensão (km) 833,9 833,9 833,9 833,9

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 9 9 9 9

Velocidade Média Comercial (km/h) 19,0 19,0 19,0 19,0

Tempo Médio de Percurso (h) 43,9 43,9 43,9 49,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0
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TABELA 11
Indicadores do Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita), por trecho, de 2011 a 2014                                 Continuação

Bauru - Mairinque

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 549 358 373 393

Carga embarcada (TU x 103) 2.267 2.006 1.228 1.241

Extensão (km) 319,4 319,4 319,4 319,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 2 2 2 2

Velocidade Média Comercial (km/h) 22,0 22,0 22,0 22,0

Tempo Médio de Percurso (h) 14,5 14,5 14,5 16,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Mairinque - Santos

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 130 132 118 131

Carga embarcada (TU x 103) 848 838 776 862

Extensão (km) 152,3 152,3 152,3 152,3

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 0 0 0 0

Velocidade Média Comercial (km/h) 6,3 6,3 6,3 6,3

Tempo Médio de Percurso (h) 24,0 24,0 24,0 24,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 30,0 30,0 30,0 30,0

Principais mercadorias do corredor Minério de ferro, celulose, açúcar, produtos siderúrgicos, 
sal, ferro-gusa, álcool, papel, derivados claros, clínquer, 
cimento

Fonte: Concessionárias.

No período analisado, a produção ferroviária, em TKU, no corredor, destacou-se nos trechos 
Campo Grande – Bauru e Bauru – Mairinque. Houve decréscimos significativos nesse indicador 
nos trechos em questão (-77,7% e -28,4%, respectivamente).

O volume de carga embarcada, em TU, destacou-se no trecho Corumbá – Campo Grande, 
tendo havido um aumento de 29,8% nesse indicador, no período. O aumento observado 
decorreu dos volumes recordes de minério produzidos em Corumbá nos anos de 2013 e 
2014. De Corumbá, o minério é transportado até o terminal Porto Esperança (no mesmo 
município), de onde segue pela Hidrovia do Paraguai até a Argentina. O trecho Bauru – 
Mairinque, por sua vez, teve uma significativa diminuição (-45,3%).

De 2011 a 2014, o número de terminais em operação no corredor manteve-se constante.

A velocidade média comercial desenvolvida no corredor situa-se abaixo da média das 
velocidades dos demais corredores. Ocorre que a velocidade nos trechos de Corumbá a 
Mairinque é superior a essa média. É no trecho Mairinque – Santos que se desenvolve a 
velocidade média comercial mais baixa do corredor, devido às inclinações acentuadas do 
traçado da ferrovia (trecho de serra).

A velocidade média comercial, o tempo médio de percurso e o peso médio por eixo 
mantiveram-se constantes, no corredor, no período analisado.
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3.10 Corredor Paranaguá
O Corredor Paranaguá, formado por linhas da ALLMS, totaliza 959,9 km em bitola métrica 
(1,00 m). Localizado inteiramente no Estado do Paraná, interliga as cidades de Maringá 
e Londrina ao Porto de Paranaguá, passando por Apucarana, Ponta Grossa, Guarapuava 
e Curitiba. 

Na Figura 25 apresenta-se o traçado do Corredor Paranaguá, identificando a concessionária 
responsável pela operação dos seus trechos.

A relevância do Corredor Paranaguá decorre da ligação que proporciona entre as principais 
regiões produtoras do Estado do Paraná e o Porto de Paranaguá, um dos mais importantes do 
País. No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se Curitiba, Londrina e Paranaguá. 
A capital paranaense possui uma população de 1.879.355 habitantes e PIB de R$ 59,2 bilhões. 
Londrina conta com 548.249 habitantes e PIB de R$ 12,8 bilhões, ao passo que Paranaguá, 

FIGURA 25
 Corredor Paranaguá

Fonte: Elaboração CNT.
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em face da população de 150.660 habitantes, apresenta um PIB elevado de R$ 10,0 bilhões, 
conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações desse 
corredor foram açúcar, soja e milho (Maringá e Londrina) e farelo de soja (Ponta Grossa 
e Londrina). As principais mercadorias desembarcadas foram açúcar, soja, farelo de soja e 
milho (Porto de Paranaguá). 

No Porto de Paranaguá, a partir do corredor ferroviário, no sentido exportação, destacam-
se também as movimentações de contêineres. No sentido importação, destacam-se as 
movimentações de cloreto de potássio e adubo orgânico a granel. São significativas, ainda, 
as movimentações de óleo diesel, álcool, cimento acondicionado, gasolina, calcário corretivo. 

Entre as principais mercadorias57 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram contêineres (83,5%), milho (39,3%) e álcool (10,3%). As 
mercadorias que tiveram a maior redução de volume foram cimento acondicionado (-38,1%), 
cloreto de potássio (-32,6%) e farelo de soja (-25,2%). 

Nos trechos entre Maringá e Londrina e o Desvio Ribas, o traçado do corredor coincide com 
o do corredor São Francisco do Sul, o que possibilita a conexão entre os Estados do Paraná e 
de Santa Catarina e, ainda, o acesso ao Porto de São Francisco do Sul (SC).

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e BR-101 (ligam Curitiba e Paranaguá 
a São Paulo, SP, ao norte, e a Porto Alegre, RS, ao sul), BR-373 e BR-158 (ligam Guarapuava 
a Chapecó, SC) e BR-376, BR-267 e BR-163 (ligam Maringá e Londrina a Campo Grande, MS). 

Dividiu-se o Corredor Paranaguá em cinco trechos, correspondendo à lógica dos fluxos da 
ferrovia. São eles: Maringá – Apucarana, Londrina – Apucarana, Apucarana – Desvio Ribas, 
Guarapuava – Desvio Ribas e Desvio Ribas – Paranaguá. 

A Tabela 12 contempla os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor Paranaguá.

57 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.
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TABELA 12
Indicadores do Corredor Paranaguá, por trecho, de 2011 a 2014

Maringá - Apucarana

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 587 614 601 587

Carga embarcada (TU x 103) 8.345 8.727 8.636 8.639

Extensão (km) 72,3 72,3 72,3 72,3

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 21 21 21 21

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,0 15,0 15,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 4,8 4,8 4,8 4,8

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Londrina - Apucarana

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 317 300 309 279

Carga embarcada (TU x 103) 6.508 6.227 6.389 5.725

Extensão (km) 51,5 51,5 51,5 51,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 20 20 20 20

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,0 15,0 15,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 3,4 3,4 3,4 3,4

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Apucarana - Desvio Ribas

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 5.207 5.229 5.251 4.765

Carga embarcada (TU x 103) 15.392 15.452 15.349 14.365

Extensão (km) 349,3 349,3 349,3 349,3

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 6 6 6 6

Velocidade Média Comercial (km/h) 34,0 34,0 34,0 34,0

Tempo Médio de Percurso (h) 10,3 10,3 10,3 10,3

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Guarapuava - Desvio Ribas

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 178 204 179 212

Carga embarcada (TU x 103) 693 823 796 993

Extensão (km) 256,6 256,6 256,6 256,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 3 3 3 3

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,0 18,0 18,0 18,0

Tempo Médio de Percurso (h) 14,3 14,3 14,3 14,3

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0
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TABELA 12
Indicadores do Corredor Paranaguá, por trecho, de 2011 a 2014                                                                         Continuação

Desvio Ribas - Paranaguá

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 3.147 3.021 2.811 2.761

Carga embarcada (TU x 103) 17.555 17.593 17.117 16.332

Extensão (km) 230,1 230,1 230,1 230,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 45 45 45 45

Velocidade Média Comercial (km/h) 19,0 19,0 19,0 19,0

Tempo Médio de Percurso (h) 12,1 12,1 12,1 12,1

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Principais mercadorias do corredor Açúcar, soja, milho, farelo de soja, óleo diesel, álcool, 
contêineres, cimento acondicionado, cloreto de potássio, 
gasolina, calcário corretivo

Fonte: Concessionárias.

No corredor, no período analisado, a produção ferroviária, em TKU, destacou-se nos trechos 
Apucarana – Desvio Ribas e Desvio Ribas – Paranaguá. Esse indicador teve um aumento de 
19,1% no trecho Guarapuava – Desvio Ribas, enquanto, em todos os demais, ocorreu uma 
diminuição ou se manteve constante.

Os trechos Desvio Ribas – Paranaguá e Apucarana – Desvio Ribas também tiveram os maiores 
volumes de carga embarcada, em TU, no corredor. O aumento desse indicador entre 2011 e 
2014 ocorreu apenas nos trechos Guarapuava – Desvio Ribas (43,3%) e Maringá – Apucarana 
(3,5%). O maior decréscimo ocorreu no trecho Londrina – Apucarana (-12,0%). 

O número de terminais em operação no corredor manteve-se constante no período analisado.

A velocidade média comercial do corredor situa-se acima da média das velocidades dos 
demais corredores. O trecho Apucarana – Desvio Ribas apresentou a maior velocidade 
média para esse corredor, ao passo que, nos trechos Guarapuava – Desvio Ribas e Desvio 
Ribas – Paranaguá, se verificaram as menores. Isso se deve à existência, nesses trechos, de 
uma geografia muito acidentada, com rampas acentuadas e raios de curva pequenos, e à 
ocorrência de invasões nas faixas de domínio que, por segurança, obrigam à redução da 
velocidade comercial dos trens.

Nos trechos do corredor, as velocidades mantiveram-se constantes de 2011 a 2014, à exceção 
dos trechos Maringá – Apucarana e Londrina – Apucarana, onde se deu um aumento de 
33,3% em 2014. O tempo médio de percurso e o peso médio por eixo também se mantiveram 
constantes em todos os trechos.
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3.11 Corredor São Francisco do Sul
O Corredor São Francisco do Sul, formado por linhas da ALLMS, estende-se por 810,0 km em 
bitola métrica (1,00 m). Interliga as cidades de Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa 
e Rio Negro, no Estado do Paraná, ao Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. 

A Figura 26 ilustra o traçado do Corredor São Francisco do Sul, identificando a concessionária 
responsável pela operação dos seus trechos.

A área de influência do corredor abrange os Estado do Paraná e Santa Catarina. A sua 
relevância decorre da ligação que proporciona entre as principais regiões produtoras do 
Estado do Paraná, o norte de Santa Catarina e o Porto de São Francisco do Sul, um dos mais 
importantes na Região Sul do País. No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se 
as cidades de Londrina, Maringá e São Francisco do Sul. A primeira possui uma população 
de 548.249 habitantes e PIB de R$ 12,8 bilhões. Já a segunda possui 397.437 habitantes e 

FIGURA 26
 Corredor São Francisco do Sul

Fonte: Elaboração CNT.
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PIB de R$ 10,2 bilhões, ao passo que São Francisco do Sul, em face da população de 48.606 
habitantes, se destaca pelo elevado PIB de R$ 5,1 bilhões, conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações desse corredor 
foram açúcar, soja e milho (Maringá e Londrina) e farelo de soja (Ponta Grossa e Londrina). 
As principais mercadorias desembarcadas foram soja e milho (Porto de São Francisco do 
Sul) e cimento acondicionado e óleo diesel (Maringá e Londrina).

No Porto de São Francisco do Sul, a partir do corredor ferroviário, no sentido exportação, 
destacam-se ainda as movimentações de farelo de soja. No sentido importação, nesse 
corredor, destacam-se as movimentações de produtos siderúrgicos – outros, cloreto de 
potássio e adubo orgânico a granel. São significativas, também, as movimentações de álcool, 
gasolina, contêineres e calcário corretivo no corredor. 

Entre as principais mercadorias58 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento 
de volume entre 2011 e 2014 foram milho (98,7%), gasolina (63,4%) e contêineres (45,2%). 
As mercadorias que tiveram a maior redução de volume foram farelo de soja (-58,9%) e 
açúcar (-8,1%). 

Conforme referido anteriormente, o traçado do corredor coincide com o do corredor 
Paranaguá nos trechos entre Maringá e Londrina e o Desvio Ribas, o que possibilita a 
conexão entre os Estados de Santa Catarina e do Paraná e, ainda, o acesso ao Porto de 
Paranaguá (SC).

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e BR-101 (ligam São Francisco do 
Sul a Curitiba, PR, ao norte, e a Porto Alegre, RS, ao sul), BR-376 e BR-163 (ligam Maringá e 
Londrina a Campo Grande, MS) e BR-280, BR-153, BR-282 e BR-283 (ligam Rio Negro, PR, a 
Chapecó, SC).

Para melhor representar o desempenho da operação do transporte ferroviário, o Corredor 
São Francisco do Sul foi dividido em quatro trechos, que correspondem à lógica dos fluxos 
da ferrovia, conforme segue: Maringá – Apucarana, Londrina – Apucarana, Apucarana – Rio 
Negro e Rio Negro – São Francisco do Sul.

A Tabela 13 contempla os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor São Francisco 
do Sul.

58 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.



109

PA
NO

RA
M

A 
DO

S 
PR

IN
CI

PA
IS

 C
OR

RE
DO

RE
S 

FE
RR

OV
IÁ

RI
OS

TABELA 13
Indicadores do Corredor São Francisco do Sul, por trecho, de 2011 a 2014

Maringá - Apucarana

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 587 614 601 587

Carga embarcada (TU x 103) 8.345 8.727 8.636 8.639

Extensão (km) 72,3 72,3 72,3 72,3

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 21 21 21 21

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,0 15,0 15,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 4,8 4,8 4,8 4,8

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Londrina - Apucarana

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 317 300 309 279

Carga embarcada (TU x 103) 6.508 6.227 6.389 5.725

Extensão (km) 51,5 51,5 51,5 51,5

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 20 20 20 20

Velocidade Média Comercial (km/h) 15,0 15,0 15,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 3,4 3,4 3,4 3,4

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 25,0 25,0 25,0 25,0

Apucarana - Rio Negro

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 1.718 6.695 6.697 4.908

Carga embarcada (TU x 103) 17.555 17.593 17.117 10.382

Extensão (km) 472,8 472,8 472,8 472,8

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 3 3 3 3

Velocidade Média Comercial (km/h) 18,0 18,0 18,0 18,0

Tempo Médio de Percurso (h) 26,3 26,3 26,3 26,3

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Rio Negro - São Francisco do Sul

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 669 804 893 721

Carga embarcada (TU x 103) 5.770 6.081 6.258 5.190

Extensão (km) 213,4 213,4 213,4 213,4

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 3 3 3 3

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 10,7 10,7 10,7 10,7

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Principais mercadorias do corredor Soja, milho, açúcar, farelo de soja, cimento acondicionado, 
óleo diesel, álcool, cloreto de potássio, gasolina, 
contêineres, calcário corretivo

Fonte: Concessionárias.
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No corredor, no período analisado, predominou para a produção ferroviária, em TKU, 
um crescimento nos anos de 2012 e 2013, seguido de um decréscimo em 2014. O trecho 
Apucarana – Rio Negro sobressaiu-se nesse indicador, tendo ainda o maior crescimento no 
período (185,8%).  

O volume de carga embarcada, em TU, destacou-se no trecho Apucarana – Rio Negro. 
Todavia, esse trecho apresentou, para esse indicador, o maior decréscimo no período 
(-40,9%). Apenas o trecho Maringá – Apucarana, nesse sentido, teve um aumento (3,5%), 
correspondendo a um acréscimo de 294,2 mil TU. 

O número de terminais em operação no corredor manteve-se constante no período analisado. 

A velocidade média comercial do corredor situa-se abaixo da média das velocidades dos 
demais corredores. O trecho Rio Negro – São Francisco do Sul apresentou a maior velocidade 
média para esse corredor, ao passo que, nos trechos Maringá – Apucarana e Londrina – 
Apucarana, se verificaram as menores.

Em cada trecho, as velocidades mantiveram-se constantes, à exceção dos trechos Maringá 
– Apucarana e Londrina – Apucarana, onde houve um aumento de 33,3% em 2014. O tempo 
médio de percurso e o peso médio por eixo também se mantiveram constantes em todos os 
trechos, no período analisado.

3.12 Corredor Rio Grande
O Corredor Rio Grande, formado por linhas da ALLMS, totaliza 737,9 km de extensão em 
bitola métrica (1,00 m). Inteiramente localizado no Estado do Rio Grande do Sul, conecta 
as cidades de Cruz Alta, Santa Maria e Cacequi ao Porto do Rio Grande, um dos mais 
importantes do País. 

Apresenta-se, na Figura 27, o traçado do Corredor Rio Grande, identificando a concessionária 
responsável pela operação dos seus trechos.
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FIGURA 27
 Corredor Rio Grande

Fonte: Elaboração CNT.

A área de influência do corredor abrange o Estado do Rio Grande do Sul, assim como os pontos 
de fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai. No corredor, no aspecto socioeconômico, 
destacam-se as cidades de Santa Maria e Rio Grande. A primeira possui uma população 
de 276.108 habitantes e PIB de R$ 4,7 bilhões. Já a segunda conta com uma população de 
207.860 habitantes e PIB de R$ 9,0 bilhões, conforme dados do IBGE.

No período de 2011 a 2014, as principais mercadorias embarcadas nas estações desse corredor 
foram soja e trigo (Cruz Alta) e adubo orgânico acondicionado (Porto do Rio Grande). As 
principais mercadorias desembarcadas foram soja, trigo e contêineres (Porto do Rio Grande).

No Porto do Rio Grande, a partir do corredor ferroviário, no sentido exportação, têm destaque 
as movimentações de farelo de soja e milho. No sentido importação, destacam-se também 
as movimentações de adubo orgânico a granel, ureia e cloreto de potássio. São significativas, 
ainda, no corredor, as movimentações de óleo diesel, clínquer, gasolina, toras de madeira, 
fosfato e madeira. 
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Entre as principais mercadorias59 que foram embarcadas ou desembarcadas nas estações 
do corredor – em todos os anos do período analisado –, as que tiveram o maior aumento de 
volume entre 2011 e 2014 foram ureia (1.627,7%), milho (562,7%) e contêineres (47,8%). As 
mercadorias que tiveram a maior redução de volume foram farelo de soja (-71,2%), adubo 
orgânico acondicionado (-67,7%) e trigo (-38,8%). 

Há potencialidade de integração do Corredor Rio Grande com a Hidrovia do Mercosul (Brasil 
– Uruguai), cujo traçado intercepta a confluência das Lagoas Mirim e dos Patos. Para tanto, a 
captação e a distribuição de mercadorias por meio da hidrovia em uma área mais alargada, 
abrangendo o Uruguai, dependem, entre outras intervenções, de obras de dragagem e 
sinalização e da construção de terminais.

As principais rodovias de acesso ao corredor são a BR-116 e a BR-101 (ligam Rio Grande a 
Porto Alegre, RS, e Criciúma, SC, ao norte, e ao Uruguai, ao sul), BR-290 e BR-377 (ligam 
Cacequi a Uruguaiana, RS) e BR-158 e BR-283 (ligam Cruz Alta a Chapecó, SC).

O Corredor Rio Grande foi dividido em três trechos, de modo a representar o desempenho 
da operação do transporte ferroviário, correspondendo à lógica dos fluxos da ferrovia. São 
eles: Cruz Alta – Santa Maria, Santa Maria – Cacequi e Cacequi – Rio Grande.

A Tabela 14 apresenta os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor Rio Grande.

59 Foram consideradas as 10 mercadorias com o maior volume, em TU, por serem mais representativas nas 
movimentações no corredor.

TABELA 14
Indicadores do Corredor Rio Grande, por trecho, de 2011 a 2014                                                                         

Cruz Alta - Santa Maria

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 435 343 353 746

Carga embarcada (TU x 103) 4.855 3.740 3.643 3.403

Extensão (km) 145,1 145,1 145,1 145,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 14 14 14 14

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 7,3 7,3 7,3 7,3

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

Santa Maria - Cacequi

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 527 399 387 376

Carga embarcada (TU x 103) 4.750 3.607 3.496 3.403

Extensão (km) 110,6 110,6 110,6 110,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 1 1 1 1

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 5,5 5,5 5,5 5,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

TABELA 14
Indicadores do Corredor Rio Grande, por trecho, de 2011 a 2014                                                                         Continuação

Cacequi - Rio Grande

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 2.088 1.534 1.572 1.483

Carga embarcada (TU x 103) 4.474 3.305 3.357 3.167

Extensão (km) 482,2 482,2 482,2 482,2

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 16 16 16 16

Velocidade Média Comercial (km/h) 28,0 28,0 28,0 28,0

Tempo Médio de Percurso (h) 17,2 17,2 17,2 17,2

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

Principais mercadorias do corredor Soja, trigo, contêineres, milho, farelo de soja, óleo diesel, 
clínquer, gasolina, cloreto de potássio, toras de madeira, 
fosfato, madeira, adubo orgânico acondicionado

Fonte: Concessionárias.
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TABELA 14
Indicadores do Corredor Rio Grande, por trecho, de 2011 a 2014                                                                         

Cruz Alta - Santa Maria

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 435 343 353 746

Carga embarcada (TU x 103) 4.855 3.740 3.643 3.403

Extensão (km) 145,1 145,1 145,1 145,1

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 14 14 14 14

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 7,3 7,3 7,3 7,3

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

Santa Maria - Cacequi

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 527 399 387 376

Carga embarcada (TU x 103) 4.750 3.607 3.496 3.403

Extensão (km) 110,6 110,6 110,6 110,6

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 1 1 1 1

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,0 20,0 20,0 20,0

Tempo Médio de Percurso (h) 5,5 5,5 5,5 5,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

TABELA 14
Indicadores do Corredor Rio Grande, por trecho, de 2011 a 2014                                                                         Continuação

Cacequi - Rio Grande

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 2.088 1.534 1.572 1.483

Carga embarcada (TU x 103) 4.474 3.305 3.357 3.167

Extensão (km) 482,2 482,2 482,2 482,2

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 16 16 16 16

Velocidade Média Comercial (km/h) 28,0 28,0 28,0 28,0

Tempo Médio de Percurso (h) 17,2 17,2 17,2 17,2

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 18,0 18,0 18,0 18,0

Principais mercadorias do corredor Soja, trigo, contêineres, milho, farelo de soja, óleo diesel, 
clínquer, gasolina, cloreto de potássio, toras de madeira, 
fosfato, madeira, adubo orgânico acondicionado

Fonte: Concessionárias.

No período analisado, a produção ferroviária do corredor, em TKU, destacou-se no trecho 
Cacequi – Rio Grande. Nesse trecho e no trecho Santa Maria – Cacequi, entretanto, esse 
indicador diminuiu, respectivamente, 29,0% e 28,6% entre 2011 e 2014. No trecho Cruz Alta 
– Santa Maria, por outro lado, houve um aumento de 71,6% no período.

O volume de carga embarcada, em TU, alcançou valores próximos em todos os trechos. Em 
todos esses, ainda, houve um decréscimo nesse indicador, no período: -29,9% no trecho 
Cruz Alta – Santa Maria, -29,2% no trecho Cacequi – Rio Grande e -28,4% no trecho Santa 
Maria – Cacequi.

O número de terminais em operação no corredor manteve-se constante no período analisado.

A velocidade média comercial do corredor é a mais elevada entre todos os corredores. O 
trecho Cacequi – Rio Grande apresentou a maior velocidade média para esse corredor. Em 
todos os trechos, as velocidades mantiveram-se constantes. O tempo médio de percurso e o 
peso médio por eixo também não variaram no período analisado.

3.13 Corredor Imbituba
O Corredor Imbituba, formado por linhas da FTC, totaliza 115,0 km em bitola métrica (1,00 
m). Localizado inteiramente no Estado de Santa Catarina, interliga as cidades de Criciúma e 
Capivari de Baixo ao Porto de Imbituba. 

Na Figura 28, apresenta-se o traçado do Corredor Imbituba, identificando a concessionária 
responsável pela operação dos seus trechos.
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FIGURA 28
 Corredor Imbituba

Fonte: Elaboração CNT.

A área de influência do Corredor Imbituba abrange a região carbonífera do Estado de Santa 
Catarina e o Porto de Imbituba. A sua relevância decorre da ligação que proporciona entre 
essa região e o porto, assim como com o Município de Capivari de Baixo, onde se situa a 
Usina Termelétrica Jorge Lacerda. No corredor, no aspecto socioeconômico, destacam-se 
Criciúma e Imbituba. A primeira possui uma população de 206.918 habitantes e PIB de R$ 5,1 
bilhões. Já a segunda conta com 43.168 habitantes e PIB de R$ 1,0 bilhão, conforme dados 
do IBGE.

No período de 2011 a 2014, a principal mercadoria movimentada nas estações desse 
corredor, com grande predominância, foi o carvão mineral – embarcado principalmente em 
Siderópolis e Forquilhinha e desembarcado principalmente em Capivari de Baixo (Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda). Ressalta-se que os carregamentos de carvão mineral com 
origem nos ramais de Rio Fiorita (Siderópolis) e Sangão (Forquilhinha) são concentrados 
em Criciúma, onde há um pátio para a formação de trens com destino a Capivari de Baixo. 
No sentido contrário, os trens retornam com vagões vazios para carregamento. Verificou-se 
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ainda uma pequena movimentação de contêineres, sendo embarcados principalmente em 
Criciúma e desembarcados no Porto de Imbituba.

No Porto de Imbituba, a partir do corredor ferroviário, destacam-se as movimentações de 
contêineres nos dois sentidos.

O carvão mineral foi a única mercadoria com movimentação nas estações do corredor em 
todos os anos do período analisado, sendo assinalado um aumento de volume de 52,8%. A 
movimentação de contêineres, apesar de ainda pouco expressiva e de não ter ocorrido em 
todos os anos do período, tem aumentado de maneira significativa, desde que foi implantado 
um terminal intermodal em Criciúma. 

A principal rodovia de acesso ao corredor é a BR-101, que liga Criciúma, Capivari de Baixo e 
Imbituba a Florianópolis (SC) e São Francisco do Sul (SC), ao norte, e a Porto Alegre (RS), 
ao sul. 

O Corredor Paranaguá foi dividido em dois trechos, de modo a representar o desempenho 
da operação do transporte ferroviário, correspondendo à lógica dos fluxos da ferrovia. São 
eles: Criciúma – Capivari de Baixo e Capivari de Baixo – Imbituba. 

A Tabela 15 contempla os dados obtidos para cada um dos indicadores selecionados, no 
período de 2011 a 2014, considerando os trechos que compõem o corredor Imbituba.

TABELA 15
Indicadores do Corredor Imbituba, por trecho, de 2011 a 2014

Criciúma - Capivari de Baixo

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 172 190 239 275

Carga embarcada (TU x 103) 2.443 2.968 3.238 3.733

Extensão (km) 70,0 70,0 70,0 70,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 11 11 11 11

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,2 22,3 22,2 22,2

Tempo Médio de Percurso (h) 4,0 4,0 4,0 4,0

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Capivari de Baixo - Imbituba

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Produção ferroviária (TKU x 106) 1 0 0,2 13

Carga embarcada (TU x 103) 5 0 2 121

Extensão (km) 45,0 45,0 45,0 45,0

N.º de terminais (carga/descarga - próprios e de clientes) 1 1 1 1

Velocidade Média Comercial (km/h) 20,2 22,3 22,2 22,2

Tempo Médio de Percurso (h) 1,5 1,5 1,5 1,5

Peso Médio por Eixo (t/eixo) 20,0 20,0 20,0 20,0

Principais mercadorias do corredor Carvão mineral, contêineres

Fonte: Concessionárias.
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A produção ferroviária, em TKU, e o volume de carga embarcada, em TU, no corredor, 
concentram-se em grande medida no trecho Criciúma – Capivari de Baixo, devido à 
movimentação de carvão mineral nesse trecho. Houve, no período analisado, para esse 
trecho, um aumento, nos dois indicadores, respectivamente, de 59,9% e 52,8%. 

A velocidade média comercial desenvolvida no corredor, apesar de se situar acima da média 
das velocidades dos demais corredores, é considerada baixa, devido a um grande número 
de invasões da faixa de domínio e de passagens em nível – anteriores ao início da concessão. 
Ainda assim, o aumento de velocidade verificado no período (10,2%) deve-se a intervenções 
realizadas pela concessionária para a eliminação de passagens em nível. 

O número de terminais, o tempo médio de percurso e o peso médio por eixo mantiveram-se 
constantes em todo o corredor.

O aumento da produção ferroviária e do volume de carga embarcada no trecho Capivari de 
Baixo – Imbituba, em 2014, deve-se ao início da movimentação de contêineres, em outubro 
de 2013, entre o Terminal Intermodal de Criciúma e o Porto de Imbituba.
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4AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE                      
                  SERVIÇO DOS CORREDORES 
                  FERROVIÁRIOS

Realizada a análise do desempenho operacional dos corredores ferroviários, o presente 
capítulo apresenta a avaliação do nível de serviço oferecido. Ele está associado à qualidade 
do serviço de transporte prestado, nos corredores, pelas concessionárias, e ao modo com 
que essa qualidade é percebida pelos clientes.

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa com as empresas clientes das concessionárias 
de serviço público de transporte ferroviário de carga. O cadastro dos clientes entrevistados 
foi formado a partir de listagem recebida diretamente das concessionárias que operam 
os corredores avaliados. Foram selecionadas as empresas responsáveis pelas principais 
mercadorias transportadas nos 13 corredores ferroviários, o que resultou em uma amostra 
planejada de 111 empresas.

A pesquisa compreendeu a elaboração e o envio de um questionário composto de 
duas partes:

• Parte I: identificação da empresa, caracterização da movimentação das suas merca-
dorias e avaliação geral dos entraves do transporte ferroviário pela empresa.

• Parte II: opinião da empresa sobre os serviços prestados pelas concessionárias nos 
respectivos corredores ferroviários.

Os questionários foram respondidos principalmente por representantes das áreas de 
logística, gestão e operações das empresas clientes. Na execução da pesquisa, realizada por 
telefone, foram obtidas as respostas de 73 empresas (65,8% da amostra planejada)60.

Cabe ressaltar que a unidade amostral utilizada na pesquisa foi corredor/ferrovia/cliente, 
sendo possível, portanto, que determinado cliente que utilizasse mais de um corredor 
ferroviário e/ou mais de uma ferrovia pudesse fazer uma avaliação para cada um desses 
isoladamente. Assim, a Parte I do questionário foi respondida apenas uma vez por cada cliente, 
ao passo que a Parte II foi respondida tantas vezes quantos são os corredores utilizados 
pela empresa. A Tabela 16 apresenta o número de corredores utilizados pelas empresas 
que responderam os questionários, sendo predominante (80,8%) o número de empresas 
que utilizam apenas um ou dois corredores. Em cada corredor, ainda, as ferrovias utilizadas 

60 Dada a amostra de 111 empresas, não se obtiveram respostas de 34 empresas (30,6%). Quatro (3,6%) recu-
saram-se a responder.
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foram avaliadas individualmente, sendo os resultados dessas avaliações apresentados de 
forma agregada para o respectivo corredor.

Nesse sentido, a amostra inicialmente prevista para o preenchimento da Parte II do 
questionário correspondia a 183 avaliações, tendo sido realizadas 137 avaliações (74,9%) para 
os 13 corredores. A Tabela 17 mostra a distribuição das amostras planejada e realizada para 
o número de clientes por corredor ferroviário. Ressalta-se que, em alguns corredores, houve 
mais avaliações do que estava inicialmente planejado, devido à utilização não prevista desses 
corredores por determinadas empresas. Por outro lado, obteve-se um número relativamente 
reduzido de avaliações, em relação ao previsto, em corredores como o Corumbá – Santos 
(bitola estreita) (26,7%), São Francisco do Sul (36,4%) e São Paulo – Nordeste (38,5%).

TABELA 16
Número de corredores utilizados pelas empresas

Nº de corredores utilizados Nº de empresas %

1 35 47,9%

2 24 32,9%

3 8 11,0%

4 1 1,4%

5 4 5,5%

6 1 1,4%

Total 73 100,0%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

TABELA 17
Amostra planejada e executada para clientes dos corredores ferroviários

Corredor Ferrovias
Amostra 

Planejada
Amostra 
Realizada

% Realizado/
Planejado

1. Corredor São Luís EFC e FNS 8 11 137,5%

2. Corredor Intrarregional Nordeste FTL 23 12 52,2%

3. Corredor Vitória FCA e EFVM 21 19 90,5%

4. Corredor Centro-Oeste - São Paulo FCA e ALLMP 6 13 216,7%

5. Corredor São Paulo - Nordeste FCA 13 5 38,5%

6. Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte MRS 14 10 71,4%

7. Corredor Rio de Janeiro - São Paulo MRS e ALLMP 10 6 60,0%

8. Corredor Santos (bitola larga) ALLMP, ALLMN e MRS 27 21 77,8%

9. Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita) ALLMO e ALLMP 15 4 26,7%

10. Corredor Paranaguá ALLMS 13 20 153,8%

11. Corredor São Francisco do Sul ALLMS 11 4 36,4%

12. Corredor Rio Grande ALLMS 10 6 60,0%

13. Corredor Imbituba FTC 12 6 50,0%

Total 183 137 74,9%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Serão apresentados a seguir, para o setor ferroviário em geral e para os diferentes 
corredores ferroviários em particular, os resultados obtidos nas variáveis que compuseram 
o questionário.

4.1 Características Gerais dos Clientes
Entre os clientes das ferrovias, as empresas entrevistadas no âmbito desta Pesquisa atuam, 
predominantemente, nos ramos da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura, seguidos das indústrias de transformação e das indústrias extrativas (vegetal e/
ou mineral), conforme detalhado no Gráfico 9.

A maior parte dos clientes (53,4%) começou a utilizar a ferrovia como meio de transporte 
dos seus produtos nos últimos 20 anos, conforme demonstra o Gráfico 10, sendo significativo 
o número de empresas que passaram a utilizar o transporte ferroviário no período posterior 
ao início das atuais concessões, em 1996. Independentemente do ano de início de atividade, 
86,3% das empresas ainda utilizam, atualmente, a ferrovia como meio de transporte de 
seus produtos.

GRÁFICO 9 
 Ramos de atividade dos clientes

Indústrias de transformação

Agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura

Indústrias extrativas (vegetal e/ou mineral)
Transporte, armazenagem e correio

Combustível
Siderurgia

Alimentos e bebidas
Outros

34,2%

20,6%

16,4%

6,9%

5,5%

5,5%

2,7%

8,2%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 10 
 Tempo de utilização da ferrovia como meio de transporte de produtos

NS/NRMais de 50 anos31 a 50 anos21 a 30 anos11 a 20 anos6 a 10 anosAté 5 anos

17,8%

4,1%

13,7%13,7%

26,0%

13,7%

11,0%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Nota: A opção NS/NR corresponde a “não sabe ou não respondeu”.

No âmbito das empresas entrevistadas, os volumes de carga transportada no modal ferroviário 
evoluíram, de 2011 a 2014, conforme demonstrado no Gráfico 11, o que corresponde a um 
aumento de 11,2% na demanda. Os valores correspondem ao volume médio por empresa, 
em milhares de toneladas úteis.

GRÁFICO 11  
 Volume médio de carga embarcada pela empresa de 2011 a 2014 (milhares de TU)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1.000,0

1.100,0

2014201320122011

901,1
970,6

907,9
1.002,1

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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A importância do transporte ferroviário para a atividade dos clientes entrevistados é 
evidenciada no Gráfico 12, que apresenta o percentual do volume total de produtos das 
empresas que foi transportado pelo modal ferroviário. Tratam-se de valores médios por 
empresa, em toneladas. Apesar dos percentuais significativos, essa participação diminuiu 1,8 
pontos no período. Verifica-se, assim, que há potencial para a expansão da participação do 
modal na matriz de transporte dos seus atuais clientes.

No período de 2011 a 2014, para a maior parte dos clientes (49,3%), conforme o Gráfico 
13, as cargas efetivamente transportadas no modal ferroviário mantiveram os volumes 
inicialmente previstos – ou acordados. Para 27,4% dos clientes, o volume esteve abaixo do 
acordado e, em apenas 4,1%, excedeu-se esse volume.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2014201320122011

45,4% 45,2% 43,8% 43,6%

GRÁFICO 12  
 Percentual médio do volume total de mercadorias da empresa (em toneladas) transportadas pelo modal ferroviário

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 13 
 Utilização efetiva do volume de carga acordado para o transporte nas ferrovias

Manteve o volume acordado
Esteve abaixo do volume acordado

Excedeu o volume acordado

27,4%

49,3%

4,1%

19,2%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NR

As principais mercadorias movimentadas pelos clientes no transporte ferroviário estão 
indicadas no Gráfico 14, ordenadas percentualmente pelo número de vezes que foram 
citadas61. Destacam-se as commodities agrícolas, sendo a soja e o farelo de soja citados 
por 23,3% dos clientes. Mercadorias com grande participação no volume total – em 
toneladas – transportado por ferrovias, como o minério de ferro, foram mencionados 
relativamente poucas vezes. Isso se dá pela relativa concentração de empresas que 
movimentam esses produtos.

61 A soma dos percentuais é superior a 100,0%, pois os entrevistados puderam citar, entre os principais produ-
tos que transportam, até cinco itens nessa questão.
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GRÁFICO 14  
 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Outros

Adubos e fertilizantes

Granéis minerais: bauxita, manganês, etc.

Celulose

Trigo

Cimento

Minério de ferro

Carvão/coque

Açúcar

Combustíveis e derivados do petróleo

Milho

Produtos siderúrgicos

Soja/farelo

Principais mercadorias movimentadas pela empresa no transporte ferroviário

23,3%

15,1%

15,1%

12,3%

11,0%

9,6%

8,2%

8,2%

5,5%

5,5%

4,1%

4,1%

15,1%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

A maior parte dos clientes (65,3%) prevê que a diversidade de cargas que transportam pelo 
modal ferroviário se manterá pelos próximos dois anos, ao passo que 18,1% acreditam que 
essa diversidade aumentará, conforme indicado no Gráfico 15.

Aumentará
Será mantida

Diminuirá
Não transporta atualmente

18,1%

65,3%

2,7%

11,2%

2,7%

GRÁFICO 15  
 Expectativa quanto à diversidade de cargas transportadas pelo modal ferroviário nos próximos dois anos

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NR



126

Pe
sq

ui
sa

 C
NT

 d
e 

Fe
rr

ov
ia

s 
20

15

As formas de acondicionamento estão relacionadas ao tipo de produto a ser transportado. 
Conforme indicado no Gráfico 16, destaca-se, nas respostas obtidas, a movimentação em 
granel – sem acondicionamento, em vagões e/ ou tanques –, utilizada por 80,8% dos clientes62. 
Essa predominância se explica pelas características das mercadorias mais movimentadas nas 
ferrovias brasileiras – granéis sólidos e líquidos, transportados respectivamente em vagões 
graneleiros e vagões-tanque. Também com destaque, os contêineres foram citados por 20,5% 
das empresas, sendo usados normalmente para o transporte de carga geral industrializada 
e embalada. 36,9% das empresas, ainda, têm a expectativa de que, nos próximos dois anos, 
a utilização de contêineres para transportar as suas cargas será mantida ou aumentará, 
conforme indicado no Gráfico 17. 

62 As empresas puderam citar até três formas principais de acondicionamento, pelo que a soma dos  
percentuais é superior a 100,0%.

GRÁFICO 16 
 Principais formas de acondicionamento das cargas

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Outros

Ensacado

Contêiner

Granel (sem acondicionamento)

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

80,8%

20,5%

11,0%

9,6%

5,5%Pallets

Aumentará
Será mantida

Diminuirá
Não pretende utilizar contêineres

16,4%

20,5%

2,7%

4,1%

56,3%56,3%

GRÁFICO 17 
 Expectativa quanto à utilização de contêineres pela empresa nos próximos dois anos

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NR
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A pesquisa aponta que 69,9% dos clientes exigem das concessionárias algum cuidado 
ambiental específico para o transporte das mercadorias, conforme o Gráfico 18. A exigência 
mais citada (31,4%), entretanto, foi o atendimento à legislação ambiental vigente, o que 
se constitui em uma obrigação das concessionárias. Outros cuidados citados com algum 
destaque foram o cumprimento da ISO 1400163 (19,6%) e a prevenção de derrames e 
vazamentos (9,8%).

Conforme previsto no Regulamento dos Usuários dos Serviços de Transporte Ferroviário de 
Cargas64, o cliente da ferrovia poderá investir na concessão por meio da realização de obras 
de expansão e recuperação da malha e da aquisição de material rodante, com o objetivo de 
transportar carga própria65. 

Dada essa possibilidade, verifica-se que apenas 21,9% dos clientes entrevistados pretendem 
investir em obras ferroviárias, conforme indicado no Gráfico 19. Entre esses clientes, 
a maior parte (43,6%) pretende investir em ramais particulares e 37,5% em terminais 
intermodais (Gráfico 20).

63 Norma de certificação para a gestão ambiental.
64 Aprovado pela Resolução nº 3.694/2011 da ANTT.
65 Para tanto, pode negociar com a concessionária uma correspondente remuneração financeira. Os bens 
decorrentes da expansão e recuperação da malha, salvo material rodante, serão revertidos ao patrimônio da 
concessionária.

Sim Não

27,4%

69,9%

2,7%

GRÁFICO 18 
 Exigência de cuidado ambiental específico para o transporte de mercadorias

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NRNS/NR
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GRÁFICO 19 
 Intenção de investimento em obras ferroviárias

Sim Não

74,0%

21,9%

4,1%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NR

GRÁFICO  20 
 Obras ferroviárias em que pretende investir

Ramal particular Terminal intermodal Outros

37,5%

43,6%
18,9%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Quanto ao material rodante, apenas 21,9% das empresas entrevistadas possuem vagões 
próprios para o transporte das suas mercadorias (Gráfico 21). Destas, 43,7% possuem de 100 
a 500 vagões, 31,2% possuem menos de 100 vagões e 18,8% possuem mais de 500 vagões, 
conforme o Gráfico 22. O principal motivo pelo qual 78,1% das empresas não possuem 
vagões próprios está relacionado com os custos (35,1%) e com o fato de não ser esse o foco 
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de atuação (12,3%). Entre essas empresas, no entanto, 14,0% gostariam de possuir vagões, 
ao passo que 82,5% não gostariam66.

66 3,5% não souberam ou não responderam.

GRÁFICO 21 
 Posse de vagões próprios

Sim Não

78,1%

21,9%

GRÁFICO 22 
 Número de vagões próprios

<100 100 a 500 >500

43,7%

18,8%

6,3%

31,2%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Quanto à posse de locomotivas próprias, 16,4% dos clientes entrevistados afirmaram possuir 
tal material rodante (Gráfico 23). Destes, 66,6% possuem até cinco locomotivas, 16,7% 
possuem de seis a vinte locomotivas e 16,7% possuem acima de vinte locomotivas, conforme 
o Gráfico 24. Assim como para os vagões, o principal motivo pelo qual 83,6% das empresas 
não possuem locomotivas próprias está relacionado com os custos (36,1%) e com o fato de 
não ser esse o foco de atuação (19,7%). Dentre estas empresas, apenas 9,8% gostariam de 
possuir locomotivas, enquanto 85,2% não gostariam67.   

Para além das razões apresentadas e dada a falta de interesse das empresas clientes na 
aquisição de material rodante, infere-se que as concessionárias têm conseguido suprir a 
demanda por locomotivas e vagões.

67 4,9% não souberam ou não responderam.

Não

GRÁFICO 23 
 Posse de locomotivas próprias

Sim

83,6%

16,4%

GRÁFICO 24 
 Número de locomotivas próprias

Até 5 6 a 20 Acima de 20

16,7%

16,7%

66,6%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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O Regulamento do Operador Ferroviário Independente – OFI68 define o papel desse agente 
na prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da 
infraestrutura ferroviária. De acordo com o ato normativo, a esses operadores serão dadas 
condições de acesso e utilização da infraestrutura ferroviária por meio da aquisição de 
capacidade de tráfego junto à Valec, de modo que possam oferecer serviços de transporte 
aos usuários. Para tanto, entre outras obrigações, devem demonstrar qualificação técnica 
para essa operação e possuir material rodante adequado. 

Face a esse enquadramento e à já referida posse de material rodante pelas empresas, 
verifica-se que apenas 15,1% dos clientes entrevistados têm interesse em atuar como 
operadores ferroviários independentes, como indicado no Gráfico 25. O principal motivo 
para o desinteresse está relacionado com o fato de não ser esse o foco da empresa (33,2%), 
de a demanda ser pequena ou sazonal (11,8%) e ainda devido aos custos (9,8%). Um número 
significativo (17,6%) de clientes, a esse respeito, disse que não sabia ou não respondeu.

Em relação à utilização do serviço de Operadores de Transporte Multimodal, a maioria 
(72,6%) dos clientes entrevistados respondeu que recorre a esse serviço, conforme indicado 
no Gráfico 26. Quanto às empresas que indicaram não utilizar o serviço, 31,5% afirmaram 
que não têm necessidade, enquanto 21,0% disseram que não sabiam ou não responderam.

68 Aprovado pela Resolução nº 4.248/2014 da ANTT.

GRÁFICO 25
 Interesse em atuar como Operador Ferroviário Independente

Sim Não

69,8%

15,1%15,1%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 26 
 Utilização de serviços de Operadores de Transporte Multimodal

Sim Não

26,0%

72,6%

1,4%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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4.2 Avaliação Geral dos Entraves do Transporte  
Ferroviário
Feita a caracterização dos clientes, importa destacar alguns dos principais entraves 
encontrados por essas empresas para a utilização do transporte ferroviário em maior escala. 
Questionadas a esse respeito, cada uma das empresas entrevistadas pôde citar até três das 
maiores dificuldades encontradas69, conforme se detalha no Gráfico 27 a seguir.

A qualidade da infraestrutura disponível, sendo o entrave mais citado pelos clientes (41,1%), 
está relacionada, entre outros, a problemas como traçados sinuosos, rampas acentuadas, 
invasões de faixa de domínio e passagens em nível críticas, conforme detalhado no Capítulo 
5, e ainda aos terminais das concessionárias e de terceiros, conforme descrito a seguir 
neste capítulo. 

Quanto ao valor do frete, apontado como um entrave por 31,5% das empresas entrevistadas, 
importa destacar que, no transporte ferroviário, não existe competição direta entre as 
concessionárias no interior das suas malhas, à exceção das modalidades de interligação 
previstas70. Por outro lado, as vantagens competitivas inerentes ao modal ferroviário no 
transporte de grandes volumes de carga para longas distâncias, no qual se poderia obter 
maiores repartição modal e quota de mercado – com a decorrente redução do valor do frete 
cobrado –, encontram obstáculos na regulamentação do setor, que possui regras mais rígidas 
para a realização da prestação do serviço público – em comparação com o modal rodoviário, 
que é desregulamentado. Os elevados custos de aquisição e manutenção associados à 

69 Por marcarem até três opções, a soma dos percentuais no gráfico é superior a 100,0%.
70 Tráfego mútuo e direito de passagem.

take-or-pay

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Outros entraves

Nível de segurança da carga

Comunicação/informação sobre a carga

Contratos 

Ausência de oferta de serviços complementares

Condições de armazenagem da carga

Acesso às áreas de embarque

Regulamentação do setor

Confiabilidade dos prazos

Disponibilidade de vagões específicos para os produtos

Tempo de viagem

Número de viagens ofertadas

Cobertura territorial

Valor do frete

Qualidade da infraestrutura disponível 41,1%

31,5%

26,0%

19,2%

19,2%

16,4%

15,1%

13,7%

12,3%

12,3%

12,3%

8,2%

8,2%

1,4%

11,0%

GRÁFICO 27  
 Maiores entraves/dificuldades para a utilização do modal ferroviário

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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infraestrutura e ao material rodante, por outro lado, tornam o modal relativamente menos 
flexível a variações de demanda, sendo o valor do frete tendencialmente mais vantajoso 
para os clientes quando há garantia de cargas por períodos mais longos. 

A insuficiente cobertura territorial, apontada como um entrave por 26,0% dos clientes, 
decorre das dificuldades na expansão da malha e dos sucessivos atrasos na construção das 
novas ferrovias – conforme detalhado no Capítulo 5. A regulamentação do setor, também 
indicada como um dos principais entraves pelos clientes (13,7%), será igualmente analisada 
nesse capítulo. 

O número de viagens ofertadas, apontado como um dos entraves por 19,2% dos 
clientes, será considerado na análise do Gráfico 43, para os diferentes corredores, à 
frente neste capítulo.

O tempo de viagem e a confiabilidade dos prazos, apontados como alguns dos maiores 
entraves por 19,2% e 15,1% dos clientes, respectivamente, estão relacionados, entre outros 
fatores, com as baixas velocidades desenvolvidas em alguns corredores – conforme referido 
no Capítulo 3 – e ainda com entraves como invasões de faixa de domínio, passagens em nível 
críticas e conflitos no compartilhamento da via, conforme detalhado no Capítulo 5.

Questionados se há perspectiva de melhoria, nos próximos dois anos, para os entraves 
que identificaram, os clientes responderam que não, em sua maioria, conforme indicado 
no Gráfico 28. Apesar de haver perspectiva de melhoria para alguns entraves, aqueles que 
os clientes identificaram com uma maior perspectiva de melhoria não correspondem aos 
principais entraves identificados.

take-or-pay

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ausência de oferta de serviços complementares

Nível de segurança da carga

Cobertura territorial

Tempo de viagem

Valor do frete

Acesso às áreas de embarque

Outros entraves

Qualidade da infraestrutura disponível

Confiabilidade dos prazos

Número de viagens ofertadas

Regulamentação do setor

Disponibilidade de vagões específicos para os produtos

Condições de armazenagem da carga

Comunicação/informação sobre a carga

Contratos 50,0% 50,0%

50,0% 33,3% 16,7%

33,3%

33,3%

30,0%

28,6%

27,3%

26,7%

25,0%

22,2%

21,7%

66,7%

66,7%

60,0% 10,0%

71,4%

72,7%

73,3%

75,0%

74,0%

77,8%

21,4% 71,5%

4,3%

7,1%

89,5%10,5%

100,0%

100,0%

GRÁFICO 28 
 Perspectiva de melhoria para os maiores entraves/dificuldades nos próximos dois anos

Sim Não

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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4.3 Avaliação dos Serviços Prestados pelas  
Concessionárias nos Corredores Ferroviários
Faz-se, nesta seção, a avaliação dos serviços prestados pelas concessionárias nos 
corredores ferroviários.

Conforme já referido neste capítulo, algumas das empresas entrevistadas utilizam mais de 
um corredor – até seis –, ainda que predomine a utilização de apenas um ou dois corredores. 
A partir das respostas aos questionários, as ferrovias utilizadas pelas empresas respondentes 
foram avaliadas individualmente, sendo os resultados apresentados de forma agregada para 
os respectivos corredores onde atuam.

Quanto à sua utilização pelas empresas clientes para a movimentação de mercadorias, os 
corredores mais mencionados foram Santos (bitola larga) (28,8%), Paranaguá (27,4%) e 
Vitória (26,0%). Os menos citados foram Corumbá – Santos (bitola estreita) (5,5%), São 
Francisco do Sul (5,5%) e São Paulo – Nordeste (6,8%), conforme indicado no Gráfico 29.

Quanto à dependência dos usuários em relação ao serviço de transporte prestado nos 
corredores, verifica-se, para o conjunto dos clientes, que 54,8% declararam ser usuários 
dependentes, conforme demonstra o Gráfico 30. Na segmentação por corredor, detalhada 
no Gráfico 31, predomina a participação de usuários dependentes na maior parte dos 
corredores, com destaque para Imbituba (83,3%) e São Paulo – Nordeste (80,0%).

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor São Francisco do Sul

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio Grande

Corredor Imbituba

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Luís

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Paranaguá

Corredor Santos (bitola larga) 28,8%

27,4%

26,0%

17,8%

16,4%

15,1%

13,7%

8,2%

8,2%

8,2%

5,5%

6,8%

5,5%

GRÁFICO 29  
 Corredores utilizados pelos clientes

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO  30
 Usuário dependente no corredor

Sim Não

42,3%
54,8%

2,9%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 31 
 Usuário dependente por corredor
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Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)
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Corredor Rio de Janeiro - São Paulo
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Corredor Centro-Oeste - São Paulo
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Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 63,6% 9,1%

50,0% 50,0%

27,3%

52,6%

53,8%

80,0%

50,0%

42,9%

57,1%

75,0%

57,9%

42,1% 5,3%

7,7%38,5%

20,0%

50,0%

57,1%

38,1% 4,8%

42,1%

25,0%

100,0%

66,7%33,3%

16,7%83,3%

Sim Não

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Questionados sobre como avaliavam, para o período de 2011 a 2014, a evolução da qualidade 
do serviço prestado nos corredores pelas concessionárias que transportavam as suas 
mercadorias, os clientes indicaram, para a maior parte desses corredores, que a qualidade 



137

AV
AL

IA
ÇÃ

O 
DO

 N
ÍV

EL
 D

E 
SE

RV
IÇ

O 
DO

S 
CO

RR
ED

OR
ES

 F
ER

RO
VI

ÁR
IO

S

melhorou ou se manteve, conforme o Gráfico 32. Os corredores que se destacaram na 
avaliação dos clientes por terem melhorado a qualidade do serviço prestado foram Rio 
de Janeiro – Belo Horizonte (50,0% das respostas) e Santos (bitola larga) (40,8%). São 
Francisco do Sul e Paranaguá, por outro lado, tiveram o maior número de avaliações de que 
a qualidade piorou (75,0% e 63,1%, respectivamente).

Os clientes, em sua maioria, declararam que, desde a origem até o destino das cargas que 
movimentam nos corredores no período de 2011 a 2014, utilizaram mais de um modo de 
transporte, conforme ilustrado no Gráfico 33. Destacam-se, nesse sentido, os corredores Rio 
de Janeiro – São Paulo e São Francisco do Sul, cujos clientes entrevistados, em sua totalidade, 
afirmaram utilizar mais de um modo de transporte.

No Gráfico 34, são apresentados para cada corredor os modos de transporte utilizados pelos 
clientes entrevistados. Ressalta-se que as respostas refletem não apenas as decisões dos 
clientes – quanto à utilização de um modal ou de outro –, mas também a infraestrutura 
existente, a lógica operacional dos corredores e os tipos de mercadorias movimentadas. 
Nesse sentido, alguns corredores se destacam pela utilização de todos os modais, ao passo 
que em outros, para além do rodoviário, se utilizam apenas do marítimo de longo curso, 
ou mesmo de nenhum. O modal rodoviário foi citado pela totalidade dos clientes nos 
corredores, à exceção de São Luís e Rio de Janeiro – São Paulo, onde foi mencionado por um 
número significativo de clientes, e Imbituba, sem qualquer citação – dado que este corredor 
apresenta uma cadeia de transporte predominantemente restrita ao modal ferroviário. A 
soma das respostas é superior a 100% em alguns corredores, pois os clientes podiam indicar 
mais de uma opção.

GRÁFICO 32 
 Avaliação do serviço prestado por corredor

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 33,3% 33,3% 6,7%

36,4% 54,5% 9,1%

26,7%

34,8% 13,0%

33,3%

40,0%

50,0%

14,3%

40,8% 37,0%

75,0% 25,0%

16,7%

31,6%5,3%

47,9% 4,3%

11,1%55,6%

40,0% 20,0%

50,0%

85,7%

18,5% 3,7%

63,1%

83,3%

25,0% 75,0%

33,3%66,7%

Melhorou Manteve-se Piorou

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 33 
 Utilização de mais de um modo de transporte no corredor
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Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 34 
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GRÁFICO 34 
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Modos de transporte utilizados pelos clientes dos corredores                                                                                      Continuação

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Os vagões utilizados pelos clientes, nos corredores, pertencem em sua maioria às 
concessionárias. Essa situação se verifica em todos os corredores, cabendo ressaltar, para 
as empresas entrevistadas, as utilizações de vagões de terceiros (25,0%) no corredor São 
Francisco do Sul e vagões próprios no corredor Centro-Oeste – São Paulo (16,7%), conforme 
indicado no Gráfico 35.

As empresas entrevistadas avaliaram, nos corredores em que movimentaram as 
suas mercadorias, as condições de conservação e limpeza dos vagões pertencentes 
às concessionárias e a terceiros, conforme indicado no Gráfico 36. A avaliação foi 
predominantemente Ótima ou Boa nos corredores São Luís, Rio de Janeiro – Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro – São Paulo e Imbituba. As avaliações Ruim ou Péssima, apesar 
de não predominarem em nenhum corredor, foi mais significativa em Paranaguá (42,2%) 
e Rio Grande (33,4%).
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GRÁFICO 35 
 Distribuição dos vagões segundo propriedade

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 2,3% 1,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

95,9%

7,5%

16,7%

9,6%

6,3%

8,3%

92,5%

2,5%80,8%

96,0%4,0%

90,4%

93,7%

5,6%86,1%

75,0% 25,0%

91,7%8,3%

Vagões da própria empresa Vagões da concessionária Vagões de terceiros

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

GRÁFICO 36 
 Avaliação das condições de conservação e limpeza dos vagões

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 53,3% 46,7%

36,4% 45,4% 9,1%9,1%

39,2%3,7%

27,8%

40,0%

85,7%

40,7%3,8% 40,7%

50,0%25,0%

25,0%

16,7%

25,0%

16,7%

36,7% 21,1% 21,1%5,3% 5,3%

34,8% 4,3% 4,3% 8,7%

22,2%50,0%

40,0% 20,0%

100,0%

14,3%

7,4%7,4%

10,5%

83,3%

50,0% 25,0%

16,7%66,6%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Localizados nos pontos extremos ou em pontos intermediários das linhas, os terminais são 
utilizados para as operações de carga, descarga e transbordo de mercadorias. O desempenho 
do transporte ferroviário é diretamente influenciado pelas condições da infraestrutura 
nos terminais e pelos serviços que neles são prestados. Nesse sentido, ressalta-se que as 
empresas entrevistadas, em sua maioria (54,7%), utilizam terminais de propriedade das 
concessionárias. 32,1% utilizam terminais de terceiros e, também, 32,1% utilizam terminais 
próprios. Apenas 2,9% não souberam ou não responderam71. Nesse sentido, os clientes 
avaliaram, para os terminais das concessionárias e de terceiros, a qualidade da infraestrutura, 
a prestação dos serviços e os tempos de carga e de descarga.

Na avaliação dos terminais, em todos os seus aspectos, foi significativa a ocorrência 
de clientes que não souberam avaliar ou não responderam, em diversos corredores. O 
corredor Corumbá – Santos (bitola estreita), em particular, teve a resposta NS/NR para 
todas as empresas entrevistadas. Pode-se inferir, dessa ocorrência, que existe um eventual 
desconhecimento, por parte de alguns clientes, dos aspectos da operação relacionados 
aos terminais. Nas demais avaliações, a qualidade da infraestrutura (Gráfico 37) destacou-
se como Ótima ou Boa nos corredores Imbituba (80,0%), Santos (bitola larga) (47,9% das 
respostas) e Vitória (47,3%). Por outro lado, as avaliações Ruim ou Péssima foram mais 
significativas nos corredores Rio Grande (33,3%) e Paranaguá (26,7%).

71 A soma é superior a 100,0%, pois as empresas puderam citar mais de uma opção.

GRÁFICO 37 
 Avaliação das infraestruturas dos terminais

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 20,0%20,0%20,0% 40,0%

33,4% 22,2%

22,2%22,2%11,1%

11,1% 22,2%11,1%

36,8% 26,3%10,5%

20,0%

25,0%

20,0%

33,4%

39,2%8,7% 26,1%

25,0%

100,0%

80,0%

6,7% 20,0% 6,7%6,7% 33,2%

21,1%5,3%

60,0%20,0%

25,0% 50,0%

44,5%

80,0%

4,3% 21,7%

26,7%

20,0%

25,0% 50,0%

33,3%33,3%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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A prestação dos serviços nos terminais (Gráfico 38), da mesma forma, destacou-se como 
Ótima ou Boa nos corredores Imbituba (100,0% das respostas), Vitória (47,3%) e Santos 
(bitola larga) (39,2%). As avaliações Ruim ou Péssima foram igualmente mais significativas 
nos corredores Rio Grande (33,3%) e Paranaguá (33,3%).

GRÁFICO 38
 Avaliação da prestação dos serviços nos terminais

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 13,3%33,4%13,3% 40,0%

22,2% 44,5%

33,3%11,1% 11,1%

22,2%11,1%

36,8% 21,1%10,5%

20,0%

25,0%

20,0%

33,4%

39,2% 34,8%

50,0%

100,0%

26,6% 6,7%20,0% 20,0%

26,3%5,3%

60,0%20,0%

25,0% 50,0%

44,5%

80,0%

4,3% 21,7%

26,7%

100,0%

50,0%

33,3%33,3%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Quanto ao tempo de carga (Gráfico 39), destacaram-se os terminais dos corredores Imbituba, 
São Paulo – Nordeste e Santos (bitola larga), com avaliações Ótimo ou Bom, respectivamente, 
em 100%, 50,0% e 47,9% das respostas. Os corredores Rio Grande e Paranaguá, por outro 
lado, destacaram-se nas avaliações Ruim ou Péssimo, respectivamente com 100,0% e 40,0%.

GRÁFICO 39 
 Avaliação do tempo de carga nos terminais

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 20,0%

22,2%22,2%44,5%

10,5% 21,1%

20,0%

26,3%

6,7% 13,3%

15,8%

11,1%

50,0%50,0%

100,0%

100,0%

40,0%6,7%33,3%

26,3%

20,0%

47,9% 17,4% 13,0%

13,3%

60,0%

44,4%11,2% 44,4%

80,0%

21,7%

26,7%6,7%33,3%20,0%

25,0%25,0% 50,0%

100,0%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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O tempo de descarga nos terminais (Gráfico 40), na percepção dos usuários, teve destaque 
nas avaliações Ótimo ou Bom nos corredores Imbituba (100,0%) e Intrarregional Nordeste 
(33,3%). Predominaram, nos corredores Rio Grande e Paranaguá, as avaliações Ruim ou 
Péssimo (66,7% e 46,6, respectivamente).

O serviço próprio de coleta e entrega de mercadorias oferecido pelas concessionárias também 
foi avaliado pelos clientes (Gráfico 41). Realizado antes e/ou após o percurso ferroviário, 
trata-se de um serviço complementar que propicia maior agilidade na movimentação de 
cargas e contribui para o cumprimento dos prazos de entrega. 

Os clientes indicaram que, nos corredores avaliados, predominantemente, as concessionárias 
não oferecem serviço próprio de coleta e entrega de mercadorias. Pode-se inferir, porém, 
dessa indicação, que alguns clientes podem não ter conhecimento da oferta desse serviço, 
pois, em alguns corredores em que só opera uma concessionária, houve respostas divergentes 
– como “sim, todas oferecem”, “sim, algumas oferecem” e “não, nenhuma oferece”, conforme 
indicado no Gráfico 41.

Para as concessionárias que oferecem serviço próprio de coleta e entrega, foi avaliada a 
qualidade desse serviço. A partir da percepção dos clientes, destacaram-se os corredores 
São Paulo – Nordeste, Rio de Janeiro – Belo Horizonte, Rio de Janeiro – São Paulo e Imbituba, 
com 100,0% de avaliação boa, cada um deles, conforme o Gráfico 42. Por outro lado, tiveram 
avaliação péssima os corredores São Francisco do Sul (100,0%) e Paranaguá (25,0%).

GRÁFICO 40 
 Avaliação do tempo de descarga nos terminais

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 26,7%

22,2%33,4% 11,1%22,2%

5,3% 26,3%

20,0%

25,0%

20,0%

26,3% 15,8%

11,1%

50,0%25,0%

100,0%

100,0%

39,9%6,7%26,7%

26,3%

20,0%

52,2% 26,1%

26,7%

60,0%

55,6%11,1% 33,3%

80,0%

21,7%

26,7%19,9%26,7%

25,0%25,0% 50,0%

66,7%33,3%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 41 
 Oferta de serviço próprio de coleta e entrega de mercadorias

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 36,4%

58,3%

26,3%

23,1% 46,1%

40,0%

7,7%

5,3% 57,9%

41,7%

60,0%

33,4%33,3%33,3%

50,0%25,0%25,0%

9,1%54,5%

10,5%

57,1%14,3%

28,6% 9,5%

5,3%15,8%

23,1%

10,0%20,0% 70,0%

28,6%

57,1% 4,8%

78,9%

25,0% 75,0%

66,7%33,3%

Sim, todas oferecem Sim, algumas oferecem Não, nenhuma oferece

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

NS/NR

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

GRÁFICO 42 
 Avaliação do serviço próprio de coleta e entrega de mercadorias

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 60,0%

50,0%

14,3%

33,3%50,0%

14,3% 42,8%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

40,0%

28,6%

33,3% 22,2%11,2%

50,0% 25,0%

16,7%

100,0%

100,0%

33,3%

25,0%

100,0%

50,0%50,0%

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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Os serviços prestados pelas concessionárias nos corredores foram avaliados pelos clientes 
ainda quanto à programação das viagens ofertadas, ao cumprimento dos prazos de 
entrega, à integridade das cargas transportadas, à comunicação das concessionárias com 
a sua empresa, ao tempo de resposta a uma solicitação de transporte e à segurança das 
cargas transportadas.  

A programação das viagens ofertadas, considerando o número de viagens e a disponibilidade 
de horários de partida, constitui um fator importante para a eficiência do transporte e para 
a interligação do modal ferroviário com os demais modais. A pesquisa com os clientes 
resultou, para os diversos corredores, em um número significativo de avaliações Regular. 
Predominaram, nos corredores Imbituba (100,0% das respostas), Rio de Janeiro – Belo 
Horizonte (80,0%) e Rio de Janeiro – São Paulo (71,4%), as avaliações Ótima ou Boa. As 
avaliações Ruim ou Péssima foram mais significativas nos corredores Corumbá – Santos 
(bitola estreita) (75,0%) e São Francisco do Sul (50,0%), conforme detalhado no Gráfico 43. 

O cumprimento dos prazos de entrega foi avaliado como Ótimo ou Bom por pelo menos 
50,0% dos clientes de cinco corredores. Nesse sentido, destacaram-se os corredores 
Imbituba (100,0%), Rio de Janeiro – Belo Horizonte (80,0%) e Santos (bitola larga) (63,0%) 
com tais avaliações. Por outro lado, as avaliações Ruim ou Péssimo foram mais significativas 
nos corredores São Francisco do Sul (50,0%) e Paranaguá (42,1%), conforme o Gráfico 44.

Considera-se haver integridade das cargas quando elas são entregues sem danos ou 
avarias, nas condições em que foram embarcadas. Nesse aspecto, as avaliações em todos 
os corredores foram Ótima ou Boa para pelo menos metade dos clientes entrevistados, à 
exceção dos corredores Intrarregional Nordeste (45,4%), Paranaguá (31,6%) e Rio Grande 
(16,7%). Os corredores São Paulo – Nordeste, Imbituba e Rio de Janeiro – Belo Horizonte 
destacaram-se, respectivamente com 100,0%, 100,0% e 90,0% de avaliações Ótima ou Boa, 
conforme indicado no Gráfico 45.   

A comunicação é um fator fundamental na relação das concessionárias com os seus clientes, 
principalmente quanto à contratação de serviço e ao acompanhamento da movimentação 
da carga. Nesse aspecto, as avaliações foram Ótima ou Boa por pelo menos metade dos 
clientes em nove dos 13 corredores, conforme se pode constatar no Gráfico 46. As avaliações 
Ótima ou Boa foram mais significativas nos corredores Imbituba (100,0% das respostas), Rio 
de Janeiro – São Paulo (100,0%) e Rio de Janeiro – Belo Horizonte (90,0%). Por outro lado, 
as avaliações Ruim ou Péssima destacaram-se nos corredores São Francisco do Sul (50,0%), 
Paranaguá (42,1%) e Corumbá – Santos (bitola estreita) (25,0%). 

O tempo de resposta a uma solicitação de transporte, considerado desde a cotação até o 
embarque da carga, foi também avaliado pelos clientes das concessionárias nos corredores. 
Foram feitas avaliações Ótimo e Bom por pelo menos metade das empresas entrevistadas 
em sete dos 13 corredores. Os melhores desempenhos, nesse sentido, ocorreram nos 
corredores Imbituba (100,0% das respostas), Rio de Janeiro – Belo Horizonte (100,0%) e Rio 
de Janeiro – São Paulo (85,7%), conforme o Gráfico 47. As avaliações Ruim ou Péssimo, por 
outro lado, predominaram nos corredores São Francisco do Sul (75,0%), Corumbá – Santos 
(bitola estreita) (75,0%) e Paranaguá (42,1%). 

A segurança no transporte de mercadorias está relacionada com as perdas de cargas em 
razão de roubos, extravios ou acidentes. Foi muito significativa, na perspectiva dos clientes 
entrevistados, a avaliação Regular para esse aspecto da operação ferroviária. Por outro 
lado, apenas 1,4% dos clientes apontaram o nível de segurança da carga como um dos três 
principais entraves à maior utilização da ferrovia pela sua empresa, conforme o Gráfico 
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27. As avaliações Ótima ou Boa corresponderam a pelo menos metade das respostas em 
apenas quatro dos 13 corredores. As avaliações Ótima ou Boa ocorreram em maior número 
nos corredores Imbituba (100%), Rio de Janeiro – Belo Horizonte (80,0%) e Rio de Janeiro 
– São Paulo (71,4%). Os corredores com mais avaliações Ruim ou Péssima foram Corumbá – 
Santos (bitola estreita) (75,0%), São Francisco do Sul (50,0%) e Paranaguá (47,3%), conforme 
indicado no Gráfico 48.

GRÁFICO 43 
 Avaliação da programação das viagens ofertadas

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 46,7%

54,5%

4,3%

38,9%

52,2%

50,0%

34,8%

45,5%

20,0%40,0%20,0%20,0%

100,0%

25,0%50,0%25,0%

53,3%

8,7%

71,4%

37,0% 48,2% 3,7%

21,1%

11,1%

20,0%10,0%

3,7%

70,0%

28,6%

7,4%

15,7%31,6%31,6%

25,0%50,0% 25,0%

16,7%33,3% 50,0%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 44 
 Avaliação do cumprimento dos prazos de entrega

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Corredor Imbituba

Corredor Rio Grande

Corredor São Francisco do Sul

Corredor Paranaguá

Corredor Corumbá - Santos (bitola estreita)

Corredor Santos (bitola larga)

Corredor Rio de Janeiro - São Paulo

Corredor Rio de Janeiro - Belo Horizonte

Corredor São Paulo - Nordeste

Corredor Centro-Oeste - São Paulo

Corredor Vitória

Corredor Intrarregional Nordeste

Corredor São Luís 40,0%

36,4% 18,2%

43,5%

40,0%

50,0% 33,3%

34,8%

45.4%

20,0%60,0%20,0%

100,0%

25,0%50,0%25,0%

20,0%

8,7%13,0%

57,1%

63,0% 29,6%

26,3%

16,7%

20,0%10,0% 70,0%

42,9%

7,4%

15,8%31,6% 26,3%

25,0%50,0%

49,9%

25,0%

16,7%16,7% 16,7%

Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

GRÁFICO 45 
 Avaliação da integridade das cargas transportadas

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 46  
 Avaliação da comunicação das concessionárias
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Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

GRÁFICO 47 
 Avaliação do tempo de resposta a uma solicitação de transporte
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Ótima Boa Regular Ruim Péssima NS/NR

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 48 
 Avaliação da segurança das cargas transportadas

Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.

Em relação à participação acionária dos clientes nas concessionárias, constatou-se na 
pesquisa que, em sua maioria, as empresas entrevistadas não têm tal participação. Em 
quatro dos 13 corredores, a totalidade dos clientes não tem essa relação. Em apenas cinco 
corredores, por outro lado, houve clientes que afirmaram possuir algum tipo de controle, 
conforme se pode constatar no Gráfico 49.

A participação acionária das concessionárias nas empresas clientes, por sua vez, também 
tem uma expressão muito reduzida. A totalidade dos clientes em três dos 13 corredores 
afirmou que nenhuma das concessionárias tem esse tipo de vínculo com a sua empresa. 
Em seis corredores, houve clientes que afirmaram ser de alguma forma controlados pelas 
concessionárias, tendo o maior número de respostas nos corredores Centro-Oeste – São 
Paulo (23,1%) e Rio Grande (16,7%), conforme indicado no Gráfico 50.
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GRÁFICO 49 
 Participação acionária dos clientes nas concessionárias
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Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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GRÁFICO 50 
 Participação acionária de pelo menos uma das concessionárias na empresa cliente
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Fonte: Elaboração CNT com dados da pesquisa com clientes.
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5PRINCIPAIS ENTRAVES 
                  E SOLUÇÕES AO SISTEMA                              
                  FERROVIÁRIO BRASILEIRO

Desde o início das concessões até os dias atuais, as ferrovias brasileiras passaram por uma 
evolução significativa, marcada pela melhoria de indicadores operacionais e econômico-
financeiros, que evidenciaram a capacidade da iniciativa privada de gerir o sistema e de 
ofertar um serviço de transporte amplo e de qualidade. Entretanto, apesar da evolução, o 
setor ainda responde por um percentual da matriz de transporte de cargas brasileira muito 
inferior ao seu potencial. 

Para dar continuidade ao crescimento do transporte ferroviário e, assim, contribuir para a 
redução dos custos logísticos, é preciso aprimorar algumas vertentes. É necessário eliminar 
barreiras legais, burocráticas, de infraestrutura e operação para desenvolver o setor, tornar 
mais eficiente a prestação do serviço de transporte ferroviário e aumentar a sua participação 
na matriz de transportes de carga brasileira.

Nesse sentido, este capítulo apresenta os principais entraves72 ao desenvolvimento do 
transporte ferroviário no País, apontados nos levantamentos realizados com os representantes 
das empresas concessionárias e clientes desse serviço, bem como na pesquisa documental e 
bibliográfica que embasou este estudo. A partir dos problemas identificados, são apresentadas 
propostas de ações visando minimizar e/ou eliminar os obstáculos existentes e impulsionar 
o desempenho do setor ferroviário, para que possa alcançar patamares mais elevados de 
eficiência e dar suporte ainda maior ao desenvolvimento econômico brasileiro. 

Os principais gargalos foram identificados em quatro áreas: i) aspectos físicos e operacionais; 
ii) investimentos e expansão integrada da malha; iii) regulamentação; e iv) estímulos ao setor, 
os quais serão detalhados a seguir.

5.1 Aspectos Físicos e Operacionais
Os entraves físicos e operacionais ao transporte ferroviário compreendem, notadamente, 
os conflitos urbanos (invasões da faixa de domínio e passagens em nível críticas) e outros 
gargalos, que contemplam problemas de traçado, de compartilhamento de vias, de 
disponibilidade de áreas nos portos, de carência de terminais e de dificuldade de integração 
devido a bitolas diferentes.

72 Entende-se por entrave ou gargalo, qualquer aspecto físico, operacional, institucional, regulatório, econômi-
co ou financeiro que represente um obstáculo ou impedimento, que dificulte ou limite o desempenho e/ou a 
capacidade do sistema de transporte (ferroviário).
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5.1.1	 Conflitos	Ferroviários	Urbanos

O surgimento e a expansão de aglomerações urbanas às margens das ferrovias, no seguimento 
da implantação do transporte ferroviário no País e, mais intensamente, durante a gestão 
da extinta RFFSA, desencadearam conflitos entre as comunidades locais e a infraestrutura 
ferroviária que a perpassa. Contribuiu significativamente para a consolidação desse problema 
a ausência ou deficiência de planos diretores que favorecessem o ordenamento territorial e 
a convivência pacífica entre cidade e ferrovia. 

Hoje, os conflitos urbanos representam alguns dos principais entraves à eficiência do 
transporte ferroviário no País e resultam em elevado risco para as populações que residem 
nas proximidades das linhas férreas. Por um lado, o tráfego ferroviário pode gerar a retenção 
do tráfego urbano (sobretudo quando da realização de manobras pelas composições) e a 
ocorrência de acidentes. Este aspecto decorre, em sua maioria, da ausência ou deficiência 
da sinalização das passagens construídas no mesmo nível e do descuido e da imprudência 
dos motoristas e pedestres.

Por outro lado, as composições ferroviárias necessitam reduzir significativamente a 
velocidade para trafegar em áreas urbanas (por vezes, de forma brusca, chegando à 
redução de 40 km/h para até 5 km/h), gerando maior desgaste das locomotivas, aumento 
do consumo de combustível e, ainda, perda de eficiência e produtividade. Adicionalmente, 
a redução da velocidade cria condições favoráveis ao vandalismo e ao roubo de cargas, 
dificultando, inclusive, a captação de bens de maior valor agregado.

De modo geral, a solução desses conflitos cabe ao Poder Público73, uma vez que, em sua 
maioria, eles surgiram e se consolidaram anteriormente à concessão à iniciativa privada e 
os contratos firmados não previram obrigações relacionadas a esse tipo de investimento. 
Também cabe ao Poder Público, especificamente na figura da ANTT, a mediação dos 
conflitos ferroviários urbanos, visando garantir a segurança do tráfego, a incolumidade das 
populações lindeiras, a preservação das faixas de domínio e a convivência pacífica entre a 
ferrovia e os centros urbanos.

5.1.1.1 Passagens em Nível Críticas

Passagens em nível são cruzamentos entre rodovias e ferrovias em um mesmo plano. Esses 
cruzamentos podem representar pontos de conflito entre o tráfego de trens, de veículos 
rodoviários e a circulação de pedestres. Se houver volume significativo em pelo menos um 
dos fluxos e se inexistir sinalização adequada, a existência do cruzamento pode afetar a 
operação e produção ferroviária e colocar em risco a comunidade local, pela possibilidade 
de ocorrência de acidentes.

73 No caso das passagens em nível, o Regulamento dos Transportes Terrestres (Decreto nº 1.832/96) esta-
belece que o responsável pelos encargos decorrentes da construção e manutenção das obras e instalações 
necessárias às passagens em nível, bem como pela segurança da circulação no local, é aquele que executou a 
obra e que produziu esse cruzamento da rodovia ou ruas com a ferrovia. Na maioria dos casos, a ferrovia foi 
implantada primeiro, razão pela qual pode-se concluir que o responsável é o Dnit, se for uma rodovia federal; 
os DERs (Departamentos Estaduais de Rodagem), se for estadual, ou a autoridade municipal, se for uma via 
urbana. Nos casos em que a rodovia for instalada primeiro, a responsabilidade é da Administração Ferroviária, 
definida como a empresa privada, o órgão ou entidade pública competentes, que já existam ou venham a ser 
criados, para construção, operação ou exploração comercial de ferrovias. No caso das ferrovias concedidas, 
a própria ANTT entende que, na ausência de definição legal no âmbito dos contratos, a responsabilidade é do 
Poder Público.
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No âmbito do Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas – Prosefer74, 
lançado em 2011 pelo Dnit, foi identificada a existência de 3.375 passagens em nível nos 15 mil 
km da malha ferroviária e 17 corredores pesquisados pelo programa. Destas, 1.856 estavam 
localizadas em zonas urbanas e 1.519 em áreas rurais. Considerando a totalidade pesquisada, 
o montante representa uma passagem em nível a cada 4,4 km de ferrovia. Entre as passagens 
em nível identificadas, 279 foram consideradas críticas e prioritárias; todas elas localizadas 
em áreas urbanas (Tabela 18), predominantemente na região Sudeste. O risco e a criticidade 
das passagens em nível são definidos a partir da análise de fatores relacionados ao volume 
de tráfego rodoviário e ferroviário, ao trânsito de pedestres, ao número de linhas existentes, 
ao histórico de acidentes, ao número de faixas de rolagem, às condições de visibilidade no 
local, entre outros.

74 O Prosefer foi elaborado com o objetivo de identificar, classificar e propor soluções para os conflitos ferroviá-
rios urbanos no Brasil. Divulgado em 2011, ele compreendeu o levantamento das passagens em nível e invasões 
da faixa de domínio em 17 corredores ferroviários, que contemplam 15 mil km da malha ferroviária brasileira e 
respondem por 95,5% das cargas ferroviárias movimentadas no País, em dados de 2009.

TABELA 18
Passagens em nível críticas identifi cadas pelo Prosefer (2011), por estado e região

Região Estado
Quantidade de PNs críticas 

identifi cadas

Sul

PR 61

SC 7

RS 5

Total - Sul 73

Sudeste

SP 52

MG 93

RJ 18

ES 4

Total - Sudeste 167

Centro-Oeste

GO 15

MS 3

Total - Centro-Oeste 18

Nordeste

CE 10

PE 2

PI 1

BA 8

Total - Nordeste 21

Total 279

Fonte: Elaboração CNT com dados do Prosefer.



156

Pe
sq

ui
sa

 C
NT

 d
e 

Fe
rr

ov
ia

s 
20

15

Para solucionar as passagens em nível consideradas críticas e prioritárias, foram propostas 
intervenções que contemplam desde a readequação da sinalização até a construção de 
passagens em desnível, contornos ou variantes ferroviárias. O montante de investimentos 
estimado, em valores de 2011, foi de R$ 7,1 bilhões, subdivididos em 122 projetos em áreas 
urbanas e mais 46 obras em passagens rurais. Apesar do elevado volume de recursos 
necessários, a realização das intervenções, segundo o estudo, resultaria num benefício total 
de aproximadamente R$ 19,2 bilhões, relativos à redução do custo do tempo de obstrução, à 
redução do custo de consumo de combustíveis e à valoração imobiliária. Isto é, os benefícios 
socioeconômicos trazidos pela implantação desses projetos seriam 2,7 vezes maiores que os 
custos associados a essa mesma implantação.

Não obstante os esforços dispendidos na elaboração do programa, hoje, quatro anos 
após seu lançamento, apenas sete das intervenções propostas como prioritárias foram 
concluídas: contornos ferroviários de Araraquara (SP) e Três Lagoas (MS), rebaixamento da 
via férrea de Maringá (PR), transposição de via férrea em Campos Altos (MG), Londrina (PR) 
e Paranaguá (PR) e construção de passarelas em Simões Filho (BA). Outras oito intervenções 
para eliminação de passagens em nível foram concluídas entre 2011 e 2014, porém, estas 
não estavam na listagem de obras prioritárias do Prosefer75. Cabe ressaltar que, segundo 
informado pelo próprio Dnit, todas as intervenções concluídas já haviam sido iniciadas 
anteriormente à divulgação do programa.

Se comparados ao cronograma inicialmente previsto, os sete projetos concluídos 
representam apenas cerca de 15% das intervenções prioritárias do Prosefer com conclusão 
prevista para 2014 e 6% do total de 122 intervenções urbanas prioritárias do programa. Além 
das intervenções concluídas, há uma obra em fase de execução (construção de viadutos, 
trincheiras e pontes em Juiz de Fora, Minas Gerais), quatro em fase de contratação e 23 com 
projetos executivos concluídos. Outros 15 projetos estão em análise e 13 em elaboração. A 
listagem desses projetos é apresentada nos apêndices desta Pesquisa.

É possível observar, pela análise das intervenções concluídas, em andamento ou em fases 
de elaboração ou análise de projetos que, embora no âmbito do programa tenha havido 
um esforço no sentido de priorizar ações, tal priorização não tem sido adotada: projetos 
não prioritários têm sido executados ou iniciados antes de projetos prioritários. Também 
as soluções propostas e detalhadas no âmbito do programa não têm sido implantadas da 
forma em que foram concebidas. Em várias localidades, optou-se por soluções diferentes 
das inicialmente previstas. Conclui-se, assim, que, apesar do esforço de levantamento de 
informações, priorização das intervenções e programação da execução, há dificuldades 
em seguir o cronograma e implantar as intervenções no período planejado. Isso decorre 
tanto dos problemas associados à elaboração dos projetos e ao processo de licenciamento e 
licitação, quanto às limitações orçamentárias à sua concretização.

Dadas as dificuldades de implantação do Prosefer em sua totalidade, em 2014, a ANTT 
realizou um estudo sobre conflitos ferroviários urbanos, propondo uma nova priorização de 
intervenções, mais restrita do que a realizada pelo programa do Dnit. A justificativa da entidade 
é a de que os recursos públicos são escassos e a capacidade do governo em investir para a 
resolução dos conflitos é limitada. Assim, com a priorização, busca-se aplicar os recursos de 
modo a gerar o maior benefício possível, maximizando a eficiência do investimento público. 

75 Contornos ferroviários de Campo Belo (MG) e Campo Grande (MS) e transposição de via férrea em Vespasia-
no (MG), Santa Maria (RS), Matão (SP), Paverama (RS), Alagoinhas (BA) e Valentim Gentil (SP).



157

PR
IN

CI
PA

IS
 E

NT
RA

VE
S 

E 
SO

LU
ÇÕ

ES
 A

O 
SI

ST
EM

A 
FE

RR
OV

IÁ
RI

O 
BR

AS
IL

EI
RO

As intervenções propostas alcançarão, segundo detalhado no documento, 24 cidades em 
quatro estados (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná) e em cinco dos 17 corredores 
caracterizados pelo Prosefer (considerados os mais significativos em termos populacionais, 
de volume de carga transportada e de número de acidentes). O total de investimentos na 
solução de passagens em nível de acordo com os critérios adotados pela ANTT é de R$ 1,7 
bilhão, distribuídos em 33 intervenções de construção de contornos, viadutos, variantes e 
passagens superiores e inferiores. A intenção da Agência é incluir os projetos no Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC – Fase 3. Ressalta-se que a inclusão total do Prosefer no 
PAC tem sido uma demanda não atendida do setor.

Quer seja considerando os índices de priorização do Prosefer, quer seja a metodologia 
adotada pela ANTT, é preciso que o planejamento das intervenções para resolução dos 
conflitos ferroviários urbanos seja acompanhado de um esforço conjunto do Poder Público 
(Dnit, ANTT, Ministério dos Transportes), a fim de garantir a destinação prévia de recursos 
e a realização das intervenções dentro do prazo estabelecido, instituindo um programa 
continuado de ações.

As concessionárias também têm investido na redução dos riscos associados às interferências 
nas áreas urbanas. Segundo apontado pelos representantes das concessionárias entrevistadas 
nesta Pesquisa, das 88 passagens em nível solucionadas no período de 2011 a 2014, na 
malha concedida (Tabela 19), 98% foram por intervenções das próprias concessionárias. 
A atuação das concessionárias ocorre, no entanto, de forma independente, pois ainda não 
estão estabelecidas, junto à ANTT, as formas de tratamento dessas questões no âmbito dos 
contratos de concessão e arrendamento.

TABELA 19
Passagens em nível solucionadas pelas concessionárias entre 2011 e 2014

Região Unidade da Federação Tipo de solução adotada
Quantidade de passagens 

em nível solucionadas

Centro-Oeste
MS Sinalização e cancelas 1

Total - Centro-Oeste                                                                                                             1

Nordeste

CE Sinalização e cancelas 4

MA
Sinalização e cancelas 7

Passagem superior 1

PI Sinalização e cancelas 2

Total - Nordeste                                                                                                                  14

Norte
PA

Sinalização e cancelas 1

Passagem superior 1

Total - Norte                                                                                                                        2

TABELA 19
Passagens em nível solucionadas pelas concessionárias entre 2011 e 2014                                                       Continuação

Região Unidade da Federação Tipo de solução adotada
Quantidade de passagens 

em nível solucionadas

Sudeste

ES
Passagem inferior 1

Sinalização e cancelas 2

MG

Passagem inferior 1

Passarela 2

Sinalização e vedação 1

Sinalização e cancelas 5

Passagem superior 1

RJ Sinalização e vedação 4

SP

Sinalização e cancelas 47

Sinalização e vedação 5

Passagem superior 1

Total - Sudeste                                                                                                                   70

Sul
PR Sinalização e cancelas 1

Total - Sul                                                                                                                               1

Total 88

Fonte: Elaboração CNT com dados das concessionárias.
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TABELA 19
Passagens em nível solucionadas pelas concessionárias entre 2011 e 2014

Região Unidade da Federação Tipo de solução adotada
Quantidade de passagens 

em nível solucionadas

Centro-Oeste
MS Sinalização e cancelas 1

Total - Centro-Oeste                                                                                                             1

Nordeste

CE Sinalização e cancelas 4

MA
Sinalização e cancelas 7

Passagem superior 1

PI Sinalização e cancelas 2

Total - Nordeste                                                                                                                  14

Norte
PA

Sinalização e cancelas 1

Passagem superior 1

Total - Norte                                                                                                                        2

TABELA 19
Passagens em nível solucionadas pelas concessionárias entre 2011 e 2014                                                       Continuação

Região Unidade da Federação Tipo de solução adotada
Quantidade de passagens 

em nível solucionadas

Sudeste

ES
Passagem inferior 1

Sinalização e cancelas 2

MG

Passagem inferior 1

Passarela 2

Sinalização e vedação 1

Sinalização e cancelas 5

Passagem superior 1

RJ Sinalização e vedação 4

SP

Sinalização e cancelas 47

Sinalização e vedação 5

Passagem superior 1

Total - Sudeste                                                                                                                   70

Sul
PR Sinalização e cancelas 1

Total - Sul                                                                                                                               1

Total 88

Fonte: Elaboração CNT com dados das concessionárias.

Constata-se, ainda, a tendência de que as concessionárias continuarão investindo. Segundo 
informado nas entrevistas realizadas, entre as principais medidas a serem adotadas nos 
próximos anos com o objetivo de reduzir os acidentes estão as intervenções nos cruzamentos 
ferroviários e nas faixas de domínio e campanhas educativas (50% dos respondentes 
indicaram essas medidas). O interesse das concessionárias esbarra, porém, nas indefinições 
acerca das compensações financeiras e da reversibilidade dos investimentos realizados 
ao final do período de concessão, bem como na ausência de garantias de continuidade 
da operação (mediante renovação do prazo de concessão) para que seja possível obter o 
retorno dos investimentos realizados.

Uma alternativa para acelerar a realização de intervenções vem sendo discutida entre 
concessionárias e ANTT76. Trata-se da possibilidade de contratação direta das concessionárias 
para a realização das intervenções nas respectivas malhas. Hoje, as obras de responsabilidade 
do Poder Público são executadas em modelo de licitação, em que há contratação de terceiros. 
A execução direta pela concessionária poderia reduzir tanto o prazo necessário para a 
realização da obra como aquele poupado no processo de licitação, que geralmente é longo 
e moroso, além de ser passível de questionamentos, recursos e impugnações. 

Considerando apenas o aspecto temporal, a ANTT fez uma estimativa (apresentada na 
Figura 29) do tempo médio de execução das obras referentes a passagens em nível quando 
contratadas via licitação ou diretamente às concessionárias. Como se pode observar, a 

76 A discussão da alternativa apresentada ainda carece de aprofundamento, tanto no aspecto regulatório 
quanto no aspecto jurídico.
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estimativa da ANTT indica que as concessionárias das ferrovias realizariam todo o processo, 
desde a elaboração do projeto até a execução da obra, em aproximadamente 690 dias, ao 
passo que a contratação pública levaria 30% a mais de tempo (900 dias). Atrasos decorrentes 
dos já referidos questionamentos, recursos e impugnações ao processo licitatório podem 
ampliar esse prazo. Não obstante os benefícios da contratação direta, o conhecimento mais 
próximo da concessionária acerca da malha operada propiciaria a elaboração de projetos 
mais bem embasados e uma fiscalização também mais próxima na execução das obras, 
dado que possíveis falhas prejudicariam diretamente a sua operação.

Independentemente da forma de contratação a ser adotada para a realização das obras, é 
preciso viabilizá-las de forma rápida e contínua, uma vez que a eliminação das passagens 
em nível traz resultados positivos tanto pelo incremento da capacidade e da produção do 
transporte ferroviário e a sua redução de custos, quanto pelos ganhos sociais das populações 
nas áreas urbanas, sobretudo com a redução do número de acidentes.

Visando contribuir para a eliminação dos pontos de conflito nas ferrovias no País, a CNT 
apresentou, em seu Plano CNT de Transporte e Logística 201477, propostas de intervenções 
visando eliminar passagens em nível críticas, por meio da construção de passagens inferiores, 
superiores, passarelas, soluções integradas, contornos ou variantes. Os valores estimados 
serão apresentados posteriormente, neste capítulo, e o detalhamento desses projetos 
encontra-se nos Apêndices desta Pesquisa.

 

77 Acesse o Plano CNT de Transporte e Logística 2014 pelo link: http://www.cnt.org.br/Paginas/Plano-CNT-de
-Log%C3%ADstica.aspx.  

FIGURA 29 
 Comparação temporal do processo de licitação pública versus contratação direta
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5.1.1.2 Invasões da Faixa de Domínio

Segundo o Dnit, a faixa de domínio é “a faixa de terreno de pequena largura em relação ao 
comprimento em que se localizam as vias férreas e demais instalações da ferrovia, inclusive 
os acréscimos necessários à sua expansão”. Ela delimita uma área considerada segura para 
o tráfego das composições, que não deve ser ocupada ou obstruída, evitando, sobretudo, a 
ocorrência de acidentes. 

Conjuntamente com as passagens em nível, a ocupação irregular das faixas de domínio 
por habitações e estabelecimentos comerciais foi se consolidando à época da implantação 
das ferrovias. A falta de planejamento atrelada à ineficiência do Poder Público em inibir a 
ocupação das áreas destinadas à ferrovia, acabaram levando ao surgimento de aglomerações 
urbanas ao longo das vias férreas e gerando graves problemas para o segmento ferroviário. 
Hoje, as maiores invasões ocorrem principalmente nos grandes centros urbanos e em áreas 
estratégicas como os acessos aos portos de Santos e Rio de Janeiro.

Uma vez instaladas as invasões, a solução para o conflito entre ferrovia e área urbana é a 
sua remoção ou a construção de contornos ou variantes ferroviárias, permitindo desviar o 
tráfego ferroviário. Entretanto, dados os custos associados a essas intervenções, o Poder 
Público não foi, no passado, capaz de implementá-las e, em muitos casos, a própria RFFSA 
desistiu de solucionar as áreas invadidas.

O primeiro passo para a solução das interferências é a identificação da área que compreende 
a faixa de domínio da ferrovia. A Lei nº. 6.766/1979, alterada pela Lei nº 10.932/2004, 
define que, “ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) 
metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”. Na prática, a 
dimensão da faixa de domínio é variável. Como a construção da malha ferroviária ocorreu 
em ciclos e em circunstâncias diversas, com diferentes condições de relevo e volumes de 
tráfego, existem valores distintos de largura de faixa de domínio ao longo da extensão 
das vias. No Prosefer, por exemplo, foi considerada uma faixa de domínio padrão de oito 
metros de cada lado da via férrea, para identificação de invasões e cálculo dos recursos 
necessários para a sua solução. O Programa Federal de Faixas de Domínio – ProFaixa, 
também de responsabilidade do Dnit, cita a existência de faixas de domínio com largura de 
até 40 metros de cada lado da ferrovia.

O ProFaixa, lançado em 2015 (por força do Decreto nº. 8.376/2014), foi criado para identificar 
e regularizar as faixas de domínio nas rodovias e ferrovias brasileiras. Segundo o Dnit, o 
programa visa atender às demandas do órgão relacionadas à localização e situação jurídica 
das faixas de domínio das rodovias e ferrovias sob sua jurisdição. Para atingir esse objetivo, 
será realizado, inicialmente, levantamento das matrículas existentes de faixas de domínios em 
Cartórios de Registro de Imóveis do País. Onde não houver registro em cartório, as larguras 
das faixas de domínio serão redefinidas. A metodologia a ser utilizada para a redefinição das 
faixas ainda está sendo elaborada pelo Dnit. Em seguida, será realizado um levantamento da 
situação de ocupação das faixas e dos limites das propriedades lindeiras. Após as medidas 
judiciais cabíveis e a formalização dos termos de reconhecimento de limites, será efetuado 
o registro, em nome da União, em cartório do município78.

78 Informações divulgadas pelo Dnit em: http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/desapropriacao-e
-reassentamento/profaixa.
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Segundo informações do Dnit, no âmbito ferroviário, só haverá definição das faixas de 
domínio para os casos em que houver precariedade documental, falta de informação ou 
inconsistência de dados. Poderá, também, haver reavaliação e redefinição de faixas já 
estabelecidas nos casos de solicitação por parte de prefeituras ou entidades relacionadas 
com o setor. Segundo estabelecido no Decreto, o prazo para a conclusão do processo de 
identificação e regularização das faixas de domínio nas rodovias e ferrovias brasileiras é de 
20 anos. Terminado o processo, o órgão espera que a fiscalização e a consequente inibição 
das ocupações irregulares nas faixas de domínio se tornem mais fáceis. 

A definição das áreas de domínio das ferrovias e identificação dos trechos com invasões são 
importantes passos para a solução desses conflitos. A partir desse processo, há dois tipos 
de ações que podem ser adotadas: o restabelecimento da faixa de domínio por meio da 
remoção das edificações existentes e posterior vedação da área (ação que cabe unicamente 
ao Poder Público); ou a construção de variantes ou contornos ferroviários, nos casos em que 
a remoção das comunidades for inviável pela densidade populacional, grau de consolidação 
e quantidade de ocorrências de invasões. Essas ações, no entanto, não fazem parte do 
escopo do ProFaixa.

Caso a intervenção mais adequada seja a remoção da invasão, é necessário iniciar um 
longo processo, que envolve a avaliação das terras e as benfeitorias, a busca de alternativas 
de compensação, como o pagamento em dinheiro, o reassentamento coletivo ou o 
autoreassentamento, a permanência na propriedade (fora da faixa de domínio) ou, ainda, a 
moradia e a assistência social, para o caso de famílias economicamente impossibilitadas. No 
que se refere à realocação das famílias invasoras, uma proposta do setor é a utilização de 
habitações de programas sociais para esse fim.

No âmbito do Prosefer, o Dnit identificou a existência de 355 invasões nos corredores 
contemplados pelo programa. A quantidade de invasões identificadas, por estado e região, 
é apresentada na Tabela 20. Para solucioná-las, o órgão estimou um custo de R$ 70,3 
milhões, em valores de 2011. As estimativas consideraram a remoção e realocação das 
famílias invasoras localizadas numa faixa de domínio padrão de oito metros, ao longo das 
vias férreas analisadas. Porém, a redefinição das dimensões das faixas de domínio no âmbito 
do ProFaixa poderá requerer uma nova avaliação das necessidades de desapropriação e dos 
custos associados à remoção das edificações nas ferrovias do País.

TABELA 20
Invasões da faixa de domínio identifi cadas pelo Prosefer, por estado e região

Região Estado Total de invasões

Sul

PR 13

SC 44

RS 37

Total - Sul 94

Sudeste

SP 104

MG 59

RJ 37

ES 10

Total - Sudeste 210

TABELA 20
Invasões da faixa de domínio identifi cadas pelo Prosefer, por estado e região                                                Continuação

Região Estado Total de invasões

Centro-Oeste

GO 6

MS 12

Total - Centro-Oeste 18

Nordeste

CE 12

MA 1

PB 9

PE 6

PI 1

BA 4

Total - Nordeste 33

Total 355

Fonte: Elaboração CNT com dados do Prosefer.
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TABELA 20
Invasões da faixa de domínio identifi cadas pelo Prosefer, por estado e região

Região Estado Total de invasões

Sul

PR 13

SC 44

RS 37

Total - Sul 94

Sudeste

SP 104

MG 59

RJ 37

ES 10

Total - Sudeste 210

TABELA 20
Invasões da faixa de domínio identifi cadas pelo Prosefer, por estado e região                                                Continuação

Região Estado Total de invasões

Centro-Oeste

GO 6

MS 12

Total - Centro-Oeste 18

Nordeste

CE 12

MA 1

PB 9

PE 6

PI 1

BA 4

Total - Nordeste 33

Total 355

Fonte: Elaboração CNT com dados do Prosefer.

A CNT também identificou, no seu Plano CNT de Transporte e Logística 2014, a existência 
de invasões nas faixas de domínio das ferrovias brasileiras e propôs intervenções para sua 
solução, que contemplam desde a remoção dessas invasões até a construção de contornos 
ou variantes nas áreas mais afetadas.

Embora não sejam claras as responsabilidades acerca das invasões da faixa de domínio79, as 
concessionárias têm iniciado processos legais para solucionar o problema.

Segundo informado pelos representantes das concessionárias entrevistados, entre 2011 e 
2014, foram solucionadas ou receberam investimentos visando a sua solução, mais de 1.300 
ocorrências de invasões à faixa de domínio80. Desse total, 88% são objeto de ações que 
estão em trâmite judicial e outros 22% (160 ocorrências) foram solucionadas. A Tabela 21 
apresenta os quantitativos de invasões já solucionadas ou que receberam investimentos 
entre 2011 e 2014, por estado. Cabe ressaltar que, assim como nas ocorrências de passagens 
em nível, a maioria das ações realizadas no período (solucionadas ou ainda em trâmite) foi 
viabilizada pelas concessionárias81.

É fundamental que, após as faixas de domínio serem reintegradas, sejam realizados programas 
de conscientização da população sobre os riscos e problemas que surgem quando as faixas 
de domínio das ferrovias são ocupadas. Nesse sentido, atualmente há um extenso trabalho 
por parte das concessionárias para inibir as famílias de se instalarem nas proximidades 
das ferrovias pois, uma vez fixadas, são de difícil remoção. As campanhas de segurança já 
realizadas pelas concessionárias poderiam ter seu alcance significativamente ampliado com

79 Há dificuldades em definir quem é o responsável por realizar o processo de remoção das invasões: se o Dnit, 
que responde pelas linhas férreas, a ANTT, que regula os contratos de concessão, ou os governos municipais e 
estaduais, que respondem pelas construções em áreas urbanas.
80 Ressalta-se que as ocorrências podem abranger tanto invasões consolidadas, de larga extensão, quanto 
pontuais.
81 Os dados contemplam exclusivamente as informações prestadas pelos representantes das  
concessionárias que foram entrevistados. Essas informações foram solicitadas também ao Dnit, porém não foram 
disponibilizadas.
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TABELA 21
Invasões da faixa de domínio já solucionadas ou que receberam investimentos para sua resolução entre 2011 e 2014

Região Unidade da Federação
Quantidade de invasões solucionadas ou em trâmite 

judicial

Centro-Oeste

MS 27

MT 1

Total - Centro-Oeste 28

Nordeste

AL 5

MA 1

PB 1

PE 8

Total - Nordeste 15

Norte
PA 1

Total - Norte 1

Sudeste

ES 4

MG 8

RJ 3

SP 202

Total - Sudeste 217

Sul

PR 72

RS 884

SC 142

Total - Sul 1.098

Total 1.359

Fonte: Elaboração CNT com dados das concessionárias.

Também o aprimoramento do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para incluir ações 
preventivas especificamente para o cruzamento indevido por veículos e pedestres, conforme 
estabelecido nos arts. 212 e 254), é uma reivindicação do setor para a redução do número 
de acidentes ferroviários. Adicionalmente à criação dessas regras, é importante definir 
atribuições e responsabilidades na fiscalização do seu cumprimento, bem como na coibição 
da ocorrência de novas invasões nas faixas de domínio das ferrovias brasileiras.

5.1.2 Outros Entraves Físicos e Operacionais

Além das invasões das faixas de domínio das ferrovias e da existência de passagens em 
nível críticas, há outros entraves, relacionados à infraestrutura e operação ferroviária, que 
também afetam a eficiência e os custos de transporte. Os mais significativos são: o traçado 
sinuoso ou montanhoso de trechos ferroviários, o compartilhamento da via férrea entre 
trens de carga e trens de passageiros, as baixas capacidades de movimentação nos portos, 
a carência de terminais intermodais e a existência de bitolas diferentes na malha nacional. 
Esses itens serão detalhados a seguir.

a inclusão do tema nas ações do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, que já 
promove campanhas semelhantes no âmbito rodoviário.
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O traçado extremamente sinuoso (e, consequentemente, mais extenso) e de fortes rampas 
que caracterizam parte da malha ferroviária atual são resultado das decisões de construção, 
tomadas à época da implantação das ferrovias, baseadas em soluções de engenharia que 
implicassem menor número de intervenções como obras de arte, por exemplo. Essas 
características aumentam a distância média a ser percorrida pelas composições, limitam a 
velocidade de percurso e resultam na diminuição da produtividade dos equipamentos e da 
capacidade das linhas férreas. 

Para solucionar esses problemas de traçado, seriam necessárias intervenções para a 
retificação dos trechos mais críticos (solução que, em geral, necessita de elevada soma 
de recursos) ou, sobretudo nas ocorrências em áreas urbanas, a implantação de variantes 
ou contornos ferroviários. Essas ações são de fundamental importância para melhorar o 
desempenho do setor e aumentar a produtividade das composições férreas.

Em contexto urbano, existe uma relação operacional conflituosa, gerada pelo 
compartilhamento da linha férrea por trens de carga e trens de passageiros. Um exemplo 
é o compartilhamento da malha ferroviária da Região Metropolitana de São Paulo entre 
trens de carga da MRS e da ALL e trens de passageiros da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM. Alguns ramais82 são utilizados de forma conjunta desde 1992, quando 
foi assinado convênio entre o Governo Federal e a CPTM (com duração até 2016). Ocorre 
que, com o crescimento urbano ocorrido nos últimos anos, o transporte de passageiros 
passou a responder por parcela significativa do uso da via férrea e hoje, dada a demanda 
existente, o deslocamento de passageiros é tido como prioritário.

Para atender à demanda, os intervalos dos trens operados pela CPTM são muito curtos, de 
modo que os períodos disponíveis para a operação dos trens de carga são restritos83. Também 
há restrições operacionais como redução do peso e da velocidade no trecho compartilhado. 
Com isso, o transporte de mercadorias acaba perdendo espaço na utilização da via férrea. 
Com a previsão de crescimento da demanda e modernização dos sistemas de passageiros, 
os intervalos entre os trens se tornarão ainda menores, o que acabará por restringir ainda 
mais o transporte de carga e inviabilizar o compartilhamento das vias. Para solucionar o 
problema em parte dos trechos compartilhados, em 2014, a MRS inaugurou uma nova linha 
férrea com 12 km de extensão entre as estações de Manoel Feio e Suzano (denominada 
Segregação Leste), separando os fluxos de carga e passageiros. Porém, a solução definitiva 
para a questão depende da implantação do anel ferroviário na Região Metropolitana de São 
Paulo, com vias exclusivas para os trens de carga. O projeto, que foi incluído no PAC em 2007 
e esteve na primeira fase do PIL, não consta das fases atuais desses programas.

Nos portos, os problemas se concentram na falta de infraestrutura para embarque e 
desembarque da carga e na carência de retroáreas84 – que geram atrasos nas operações 
e custos adicionais ao transporte ferroviário –, além da ocorrência dos conflitos urbanos 
citados anteriormente (invasões e passagens em nível), que se concentram nessas zonas 

82 Os trechos compartilhados compreendem a via férrea entre as estações de Jundiaí e Água Branca, Água 
Branca e Rio Grande da Serra (passando por Mooca e Mauá), Água Branca e Engenheiro Manoel Feio, Água 
Branca e Suzano, Engenheiro Manoel Feio e Suzano (compartilhado até a construção da Segregação Leste) e 
Suzano e Mogi das Cruzes.
83 Atualmente, a circulação dos trens de carga no trecho compartilhado já é restrita aos horários de vale (fora 
dos horários de pico) e noturno.
84 Retroáreas são as áreas adjacentes aos portos, nas quais se encontram os locais de estocagem (armazéns, 
silos e pátios), circulação rodoferroviária e prédios de apoio operacional. São utilizadas, muitas vezes, para 
desembaraço aduaneiro.
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devido ao adensamento populacional existente. Para solucionar esses entraves, é preciso 
investir na modernização de equipamentos e ampliação da capacidade de movimentação 
e armazenagem nos principais portos do País, de modo a atender as demandas atuais e 
futuras do setor. No Plano CNT de Transporte e Logística 2014, foram identificados os projetos 
necessários para a melhoria das operações e ampliação da capacidade dos principais 
terminais portuários do País.

Os terminais intermodais, por sua vez, são elementos essenciais para a integração dos modais 
de transporte e maximização do potencial competitivo de cada um deles, nas condições em 
que sua utilização é mais favorável. No entanto, hoje, os usuários do transporte de cargas 
encontram dificuldades para transferir seus produtos de um modal de transporte para outro, 
devido à pouca quantidade desses terminais. Desde o final dos anos 90, estudos realizados 
pela extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – Geipot – já indicavam 
essa carência. Apesar dos investimentos realizados pela iniciativa privada85, ainda faltam 
infraestruturas de transbordo em quantidade suficiente para atender às demandas de 
movimentação do País.

Como se tratam, em geral, de empreendimentos privados, a atuação do Poder Público deve 
se concentrar em prover incentivos para a ampliação da rede de terminais intermodais 
existentes, por meio do aperfeiçoamento da legislação existente (sobretudo os processos de 
licenciamento), da criação de incentivos fiscais e tributários e da ampliação dos mecanismos 
de financiamento para a implantação dessas estruturas.

Por fim, existem entraves que dificultam a integração entre as malhas ferroviárias do País, 
tais como a existência de bitolas de tamanhos diferentes. Nesse sentido, nas ferrovias 
concedidas ao transporte de cargas, cerca de 80% da extensão86 foi construída em bitola 
estreita (1,00 m), também denominada bitola métrica. Contudo, a bitola larga (1,60 m) é 
superior tecnicamente, por permitir maior capacidade de tráfego e maiores velocidades. 
No Brasil, a escolha pela bitola estreita se deu por permitir a utilização de curvas com raios 
mínimos menores, possibilitando traçados mais sinuosos e redução de custos com as obras de 
implantação, notadamente com a movimentação de terra e as obras de arte. Essa decisão foi 
(e ainda é) um problema para o transporte ferroviário brasileiro, pois restringe a capacidade 
de carga e eleva o frete. Ocorre que esse é um dos gargalos operacionais mais difíceis de 
serem solucionados, devido à extensão da malha em bitola estreita e aos equipamentos 
ferroviários, que precisariam ser substituídos ou adaptados no caso de unificação de bitolas. 

5.2 Investimentos no Setor e Expansão Integrada da 
Malha
Um dos grandes desafios do setor ferroviário é a expansão da malha ferroviária do País. Hoje, 
no Brasil, há apenas 3,6 km de ferrovias para cada 1.000 km2 de área terrestre, densidade 
muito inferior à de países como Estados Unidos, Índia e China, por exemplo, conforme 
já apresentado no Capítulo 1. Uma malha reduzida dificulta a ampliação da produção do 

85 Citam-se, por exemplo, os Terminais Integradores Araguari (MG) e Guará (SP), inaugurados pela VLI em 
2012, e o Complexo Intermodal de Rondonópolis (MT), inaugurado pela ALLMN em 2013.
86 Segundo dados da ANTT, a malha ferroviária concedida e em operação apresenta cerca de 76% da extensão 
em bitola estreita, 22% em bitola larga e 2% em bitola mista. A diferença desses percentuais se deve ao fato 
de que alguns trechos em bitola estreita deixaram de ser operados e outros, novos, vêm sendo construídos em 
bitola larga.
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setor por meio da captação de diferentes tipos de cargas em distintas localidades do País, 
bem como pelo crescimento do transporte ferroviário no mercado interno, dada a grande 
concentração das movimentações destinadas à exportação.

Nos últimos anos, não faltaram planos e programas que prometessem tal expansão: o Plano 
Nacional de Logística e Transportes – PNLT, o Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC e o Programa de Investimentos em Logística – PIL são os principais exemplos. Ferrovias 
estruturantes, como a Ferrovia Norte-Sul – FNS87, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL88  
e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO89, que, quando concluídas desempenharão 
importante papel econômico, por permitirem a ligação entre áreas produtivas e pontos 
de escoamento, e, no caso da FNS, também por possibilitar a interconexão entre diversas 
ferrovias existentes e propostas, vem sendo planejadas há anos. Entretanto, na prática, esses 
e outros projetos logísticos avançaram em ritmo lento ou sequer saíram do papel. 

O PNLT foi criado pelo Ministério dos Transportes com o objetivo de formalizar e perenizar 
uma base de projetos a serem implementados, mediante investimentos públicos e privados, 
em horizontes de médio e longo prazos. Porém, o plano não foi efetivado e hoje não há 
sequer acompanhamento dos status das intervenções propostas.

O PAC está, atualmente, em sua 2ª edição90. Entre os projetos ferroviários incluídos no 
programa estão as ferrovias Nova Transnordestina91, FIOL, Norte-Sul e o Corredor Ferroviário 
de Santa Catarina92, e projetos mais pontuais: os contornos ferroviários de Joinville (SC) e 
São Francisco do Sul (SC), a adequação da linha férrea em Barra Mansa (RJ), a extensão da 
Ferronorte até Cuiabá (MT) e a construção da variante ferroviária de Camaçari (BA).

Lançada em 2012, a primeira fase do PIL Ferrovias apresentou como objetivos a expansão 
da capacidade de transporte da malha ferroviária nacional, o resgate da ferrovia como 
alternativa logística e a redução dos fretes. Faziam parte do programa, à época, cerca de 15 
trechos ferroviários. Entretanto, ainda não houve avanço na execução das obras ferroviárias 
propostas. Já na segunda fase, divulgada em junho de 2015, foram contempladas cinco 
ferrovias e/ou trechos ferroviários, alguns retomados da fase anterior e outros novos, a 
exemplo da Ferrovia Bioceânica93. A listagem dos empreendimentos ferroviários contempla 
as ferrovias Norte-Sul – nos trechos entre Anápolis (GO) e Estrela d’Oeste (SP), Estrela d’Oeste 
(SP) e Três Lagoas (MS) e Açailândia (MA) e Barcarena (PA) – e Bioceânica e as ligações entre 
Rio de Janeiro e Espírito Santo e Lucas do Rio Verde (MT) e Itaituba (PA), totalizando R$ 86,4 

87 A FNS terá 4.787 km de extensão e irá interligar Barcarena, no Pará, a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 
passando por Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo e Santa Catarina.
88 A FIOL contará com 1.527 km e irá conectar Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins – ponto de inter-
ligação com a FNS.
89 A FICO é parte da Ferrovia Transcontinental, prevista para ligar Campinorte, em Goiás, a Porto Velho, em 
Rondônia (que, por sua vez, integra o traçado previsto para a Bioceânica). A FICO abrange o trecho de 1.641 km 
entre Campinorte, em Goiás, e Vilhena, em Rondônia, passando por Mato Grosso.
90 Em janeiro de 2015, a presidente Dilma Rousseff anunciou que seria lançada a terceira edição do PAC. Po-
rém, até a finalização desta Pesquisa, o lançamento ainda não havia sido feito.
91 A Ferrovia Nova Transnordestina compreende os trechos ferroviários de Eliseu Martins, no Piauí, a Salgueiro, 
em Pernambuco, de Salgueiro a Pecém, no Ceará, e de Salgueiro a Suape, também em Pernambuco, totalizan-
do 1.753 km de extensão.
92 O Corredor Ferroviário de Santa Catarina interligará os Municípios de Dionísio Cerqueira a Itajaí, ambos em 
Santa Catarina, e terá extensão de 862 km.
93 A Ferrovia Bioceânica conforme previsto no PIL, compreenderá o traçado da Ferrovia Transcontinental, en-
tre Campinorte, em Goiás, e Porto Velho, em Rondônia e se estenderá até o Acre, em sua parte brasileira, 
chegando até o Peru.
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bilhões de investimentos projetados. O detalhamento dos empreendimentos é apresentado  
nos apêndices deste Relatório.

Embora muito importantes para o desenvolvimento ferroviário nacional, esses planos e 
programas não têm sido implantados no ritmo necessário e, por isso, não têm trazido as 
melhorias esperadas para o sistema logístico do País. Isso pode ser explicado por vários 
fatores. Em primeiro lugar, porque, por vezes, o próprio planejamento não é feito de forma 
eficiente. Conforme já apontado em documentos anteriores desta Confederação94, no Brasil, 
a etapa de planejamento ganha particular importância em razão do reduzido estoque de 
infraestrutura, de sua qualidade muitas vezes deficitária e da escassez de recursos disponíveis 
para realizar os investimentos necessários. Falta, ao País, uma política setorial de transporte 
que defina objetivos e metas para o setor e eixos prioritários de curto, médio e longo prazos. 
Se não há priorização de ações ou se priorizam todas as intervenções existentes, de forma 
que nenhuma é mais prioritária que outra, também não há primazia na destinação dos 
recursos, que são escassos.

Outro aspecto importante é a falta de planejamento conjunto do sistema logístico, visando 
propiciar a intermodalidade. A integração modal é essencial para potencializar a utilização 
da infraestrutura logística do País, contribuindo significativamente para a redução dos 
custos e aumento da competitividade dos produtos nacionais. No segmento ferroviário, 
por exemplo, conforme já referido, intervenções visando à ampliação da capacidade das 
retroáreas e estruturas de carga e descarga nos portos são essenciais para a competitividade 
do segmento, bem como a existência de terminais intermodais eficientes ao longo da malha, 
permitindo a conexão com o transporte rodoviário, mais eficiente em trajetos curtos, e com 
a navegação interior, de modo a aproveitar o potencial hidroviário do País. A falta dessa 
visão sistêmica e integrada nos planejamentos realizados pode comprometer a eficiência 
dos empreendimentos, elevar seus custos ou mesmo torná-los inviáveis.

As dilatações nos prazos e nos orçamentos de obras também são explicados por deficiências 
existentes desde a elaboração dos projetos. Constata-se, nesse sentido, que muitos 
empreendimentos de grande porte ainda são contratados com base em projetos incompletos 
ou mal elaborados, que comprometem sua execução e levam a revisões constantes do seu 
escopo, prazo e valores necessários.

Porém, mesmo quando os planos ou programas contemplam ações prioritárias, integrações 
modais e projetos bem elaborados, existe dificuldade em fazer com que as obras planejadas 
e/ou constantes de programas de investimento saiam do papel. A lentidão na execução 
das intervenções é explicada em grande parte pelos baixos níveis de recursos destinados 
ao setor logístico e efetivamente realizados nos últimos anos. No Brasil, os projetos de 
infraestrutura ainda dependem, em grande medida, do dinheiro público, mesmo em 
parcerias público-privadas. Assim, quando há restrição nos recursos disponíveis ou atrasos 
na sua liberação, prejudica-se o cronograma de execução dos projetos e as obras atrasam 
ou deixam de ser realizadas. 

Uma forma de ampliar os recursos disponíveis poderia ser a reversão dos pagamentos de 
arrendamento em investimentos. Pelos contratos de concessão, as concessionárias ferroviárias 
são obrigadas a pagar determinada importância trimestral, a título de arrendamento de 
ativos ferroviários. Diante disso, surge a conveniência de se estudar a possibilidade de que 

94 “O que o Brasil precisa em Transporte e Logística”, disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/Proposta-
Presidenciaveis.aspx.
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tais recursos retornem ao setor de transporte ferroviário, eventualmente em forma de 
investimentos vinculados à expansão da malha.

O investimento privado é uma solução alternativa para a ampliação dos recursos. É preciso, 
entretanto, estimular o setor privado a investir, facilitando o acesso ao crédito, melhorando 
o retorno dos investimentos e propiciando um ambiente institucional favorável, a partir 
do aprimoramento de aspectos normativos e regulatórios. A ausência de regras claras e 
bem definidas acaba, muitas vezes, por afastar os investidores. Nesse âmbito, merecem 
atenção as alterações no marco regulatório vigente do setor ferroviário, conforme referido 
no Capítulo 2. 

As concessionárias ferroviárias foram responsáveis, nos quase 20 anos de concessão, por 
parcela significativa dos investimentos na malha do País, propiciando o aumento da produção 
ferroviária e do volume transportado, bem como a redução dos índices de acidentes 
nesse período, conforme já mostrado neste estudo. Além da modernização e melhoria 
dos aspectos de produção e segurança no setor ferroviário, os investimentos realizados 
pelas concessionárias também têm contemplado o desenvolvimento tecnológico voltado 
à responsabilidade ambiental, com a utilização de peças e equipamentos ecologicamente 
corretos95. Adicionalmente, as concessionárias vêm adotando parcerias com clientes e outros 
operadores, buscando, entre outros, o aperfeiçoamento da operação e a integração modal, 
tendo em vista a diminuição dos custos de transporte, o aumento da eficiência do setor e o 
desenvolvimento da economia do País. Trata-se de um exemplo de sucesso da atuação da 
iniciativa privada. Todavia, apesar da evolução vivida pelo setor, a atuação dessas empresas 
na expansão da malha é restrita e o aumento da capacidade do transporte ferroviário 
depende, fundamentalmente, da ação governamental, conforme citado anteriormente.

A burocracia envolvida na obtenção de licenças ambientais é outro problema recorrente. 
O processo de licenciamento é longo e moroso. Envolve diversos agentes municipais, 
estaduais e federais, e diversas etapas, que incluem desde a aprovação do Estudo de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, passando por audiências 
com as comunidades locais, licitações e obtenção de diversos tipos de licenças. Ademais, as 
interrupções e interveniências de organismos públicos ou segmentos sociais no processo de 
licenciamento são frequentes, o que atrasa ainda mais a obtenção das licenças. Esse processo 
precisa ser mais bem delineado e simplificado. Uma alternativa perpassa o estabelecimento 
de procedimentos padronizados e informatizados de emissão de licenças, que considerem a 
natureza, o tamanho e o potencial poluidor do empreendimento e as possíveis externalidades 
geradas à comunidade local. A depender dessas condições, poderia ser exigida uma licença 
no formato completo, simplificado ou mesmo a sua dispensa. Ações nesse sentido já têm 
sido discutidas em diversos projetos de lei (PLs), a exemplo do PL n.º 8.062/2014 e do PL n.º 
654/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, respectivamente.

As indefinições de responsabilidades, sobreposições de papéis e fragilidade dos sistemas 
de governança são outros motivos para as dificuldades na execução dos projetos de 
infraestrutura no Poder Público. No setor de transportes, há várias instituições que, por 
vezes, se sobrepõem ou confundem em suas áreas de atuação, dificultando a atribuição de 
responsabilidades e gerando gastos excessivos com a máquina pública. Para solucionar esse 
problema, é necessário um rearranjo institucional que delimite de forma clara as atribuições 

95 Exemplos: dormentes de eucalipto tratado ou de plástico; madeira plástica para uso em vagões; bandeja 
para contenção de óleo (abastecimento de locomotivas); isolamento acústico de geradores de energia; produ-
tos biodegradáveis para lavagem de peças de locomotivas.
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de cada instituição, eliminando os excessos e facilitando a gestão e regulação do setor 
logístico do País.

Somente com a melhoria no planejamento e nos processos associados à execução das obras 
de infraestrutura logística será possível expandir de forma integrada a malha ferroviária 
do País. Para contribuir com esse objetivo e evidenciando o compromisso da entidade 
com o desenvolvimento dos setores de transporte e logística do País, conforme referido 
anteriormente, em 2014, a CNT apresentou a quarta edição do Plano CNT de Transporte e 
Logística. O plano apontou 2.045 intervenções necessárias para o desenvolvimento de uma 
rede integrada de infraestrutura logística e de mobilidade para o País, totalizando R$ 987,2 
bilhões em investimentos mínimos estimados. Entre as ações, são contempladas ferrovias, 
rodovias, hidrovias, portos96 e terminais, que, se viabilizados, proporcionarão maior eficiência 
e melhores condições para a logística do País, incluindo ganhos decorrentes da utilização de 
um sistema intermodal. A Tabela 22 apresenta um resumo dos projetos e investimentos 
do Plano CNT de Transporte e Logística 2014, incluindo todas as modalidades em Projetos 
Urbanos e de Integração Nacional97.

Particularmente no âmbito ferroviário, o Plano CNT de Transporte e Logística 2014 identificou 
a necessidade de 213 projetos de Integração Nacional para a melhoria e ampliação da malha 
ferroviária brasileira, compreendendo a construção (incluindo ramais, contornos e variantes 
ferroviárias), a duplicação e a recuperação de ferrovias, bem como a eliminação de gargalos 
(remoção de invasões da faixa de domínio e solução de passagens em nível críticas98). As 
categorias, quantitativos de projetos, extensões, quantidades e valores mínimos a serem 
investidos no segmento ferroviário, segundo o Plano CNT de Transporte e Logística 2014, são 
apresentados na Tabela 23 e detalhados nos apêndices deste Relatório.

96 No segmento portuário, os projetos apontados no Plano contemplaram intervenções visando à melhoria e 
ampliação da capacidade de movimentação nos terminais, bem como a construção de novas estruturas. Tais 
ações permitirão a melhoria dos processos de carga e descarga, com redução dos tempos de ciclo e dos custos 
logísticos associados, atendendo, dessa forma, também às necessidades do segmento ferroviário. Para visuali-
zar o detalhamento desses projetos, acesse o Plano CNT de Transporte Logística 2014 pelo link: http://www.cnt.
org.br/Paginas/Plano-CNT-de-Log%C3%ADstica.aspx.
97 Os projetos propostos no Plano CNT de Transporte e Logística 2014 contemplam intervenções que, à época 
do levantamento, estavam em fase de planejamento, estudo, licitação ou em obras.
98 As soluções propostas para as passagens em nível críticas contemplam: a vedação e a construção de passa-
gens superiores, inferiores e/ou passagens de pedestres.

TABELA 22
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014

Infraestrutura Quantidade de projetos Investimento mínimo (R$ bilhões)

Aeroportuária 200 24,90

Ferroviária 213 281,70

Navegação Interior 107 60,07

Portuária 261 61,02

Rodoviária 618 293,88

Terminal 303 25,86

Projetos Urbanos 343 239,75

Total 2.045 987,18

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.
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TABELA 23
 Projetos Ferroviários de Integração Nacional do Plano CNT de Transporte e Logística 2014

Categoria Quantidade de projetos Extensão/Quantidade
Investimento mínimo

(R$ bilhões)

Duplicação de Ferrovia 4 960 km 2,37

Eliminação de Gargalos 59 381 un 1,72

Recuperação de Ferrovia(1) 36 9.413 km 31,35

Construção de Ferrovia 109 23.832 km 157,59

Construção de TAV(2) 5 1.661 km 88,67

Total 213 - 281,70

Nota 1: Os projetos de recuperação de ferrovia contemplam 10 intervenções destinadas ao transporte de passageiros.
Nota 2:  Os projetos de construção de TAVs são destinados exclusivamente ao transporte de passageiros.
Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.

Do total de intervenções propostas para o setor ferroviário nacional em Projetos de Integração 
Nacional, 198 estão relacionadas ao transporte de cargas e 15 ao transporte de passageiros. 
Adicionalmente, foi identificada a necessidade de construção de 72 terminais intermodais de 
carga com integração ferroviária, bem como a ampliação de outros sete terminais, em todas 
as regiões do País. O detalhamento desses projetos também é apresentado nos apêndices 
deste Relatório. 

5.3 Regulamentação do Setor
O atual marco regulatório do setor ferroviário brasileiro foi estabelecido com a concessão 
das ferrovias à iniciativa privada e a extinção da RFFSA. A partir dessa mudança de cenário, 
a gestão, a operação e a regulação do setor, que antes eram centralizadas em poucos 
órgãos estatais, tornaram-se mais complexas, envolvendo empresas privadas, Ministério dos 
Transportes, ANTT (a partir de 2001) e uma gama de instituições que interagem de forma 
mais indireta com o segmento, na disponibilização de recursos, no processo de licenciamento, 
na realização de desapropriações, entre outros.

No âmbito desse complexo cenário regulamentar, as seguintes leis e normas são consideradas 
disciplinadoras do setor e balizadoras da prestação do serviço de transporte ferroviário no 
Brasil: Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto nº. 1.832/1996), Lei de Concessões 
(Lei nº. 8.987/1995), Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos – RTFPP (Decreto 
n.º 98.973/1990), editais de licitação e contratos de concessão das malhas ferroviárias e 
resoluções publicadas pela ANTT (das quais, as principais são listadas no Quadro 1).
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QUADRO 1
Principais resoluções da ANTT no âmbito do transporte ferroviário de cargas

Resolução/ano Assunto

288/2003 Penalidades pelo não atingimento de metas de segurança e produção

1.431/2006 Comunicação de acidentes

1.603/2006 Treinamento do pessoal operacional e administrativo

2.502/2007 Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário - SAFF

2.695/2008
Procedimentos a serem seguidos pelas concessionárias na obtenção de autorização da ANTT 
para execução de obras na respectiva malha

2.748/2008 Transporte de Produtos Perigosos

3.694/2011 Usuário dependente – declaração de dependência do transporte ferroviário de cargas

3.695/2011
Interconexão ferroviária – tráfego mútuo e direito de passagem (Regulamento das Operações de 
Direito de Passagem e Tráfego Mútuo do Subsistema Ferroviário Federal)

3.696/2011
Regulamento para pactuar as metas de produção por trecho e metas de segurança para as con-
cessionárias de serviço público de transporte ferroviário de cargas

3.761/2011 Procedimentos para apresentação do Plano Trienal de Investimentos - PTI à ANTT

4.348/2014 Regulamento do Operador Ferroviário Independente – OFI

4.540/2014 Taxas de Depreciação e de Amortização Anuais para os Ativos das Concessionárias Verticais

4.624/2015
Contratação e manutenção de seguros pelas Concessionárias de Prestação de Serviços
de Transporte Ferroviário de Cargas associados à Exploração da Infraestrutura

Fonte: Elaboração CNT com dados da ANTT.

Ocorre que alguns aspectos das regulamentações do setor, seja pela complexidade dos 
processos e burocracia excessiva, pela falta de diretrizes claras, pela existência de lacunas 
regulatórias ou pela dificuldade de compatibilização com a realidade atual do setor, 
dificultam as operações ferroviárias e as ações visando à melhoria e expansão do transporte 
ferroviário no País.

Em primeiro lugar, o modelo econômico estabelecido nos contratos, além de não explicitar 
muitas das responsabilidades sobre intervenções no segmento, não estimula os investimentos 
privados, sobretudo por parte das próprias concessionárias. Estas têm investido na expansão 
de capacidade das malhas, mas, em geral, esses investimentos se restringem ao limite no 
qual a receita resultante da intervenção é capaz de cobrir os investimentos realizados até o 
fim do prazo de concessão. Em outros casos, o investimento é inibido pelo fato de a receita 
adicional gerada não ser suficiente para retornar ou remunerar os recursos investidos 
dentro desse prazo. Isso ocorre porque não há definições claras sobre o ressarcimento 
dessas intervenções. Definir essas regras é considerado prioritário para o setor, sobretudo 
pela aproximação do término do período de concessão de diversas malhas.

Há diferentes formas de se viabilizar o ressarcimento. Uma delas é abater os valores 
investidos dos montantes a serem pagos pela concessão e pelo arrendamento dos ativos. 
Outra é o reembolso direto à concessionária, ao término do período de concessão, pelos 
investimentos realizados que não foram totalmente depreciados e amortizados. 

O reembolso já é, de certa forma, previsto nos contratos de concessão. Neles, é estabelecido 
que a concessionária é obrigada a promover a reposição de bens e equipamentos vinculados à 
malha concedida, bem como adquirir novos bens, de forma a assegurar a prestação do serviço 
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adequado. Ao término da concessão, os bens a ela vinculados, transferidos à concessionária 
ou de propriedade dela, declarados reversíveis, serão transferidos à concedente. Tais bens 
serão indenizados pela concedente pelo valor residual do seu custo, apurado pelos registros 
contábeis da concessionária, depois de deduzidas as depreciações e quaisquer acréscimos 
decorrentes de reavaliação.

Para o material rodante adquirido pelas concessionárias, a comprovação e o ressarcimento 
dos valores investidos é relativamente simples, uma vez que se baseia em documentos fiscais 
emitidos pela revendedora. No caso de investimentos na malha ferroviária, as intervenções são 
previamente avaliadas pela ANTT, que indica se a totalidade do montante a ser investido será 
considerada reversível ou não. Mesmo que determinada intervenção custe à concessionária 
o valor inicialmente previsto, é considerado, para fins de reversibilidade dos bens, apenas o 
percentual definido pela ANTT. Ocorre que, muitas vezes, a avaliação da agência se baseia 
em indicadores de referência considerados defasados pelas concessionárias.

Segundo a avaliação dos representantes das concessionárias entrevistadas, as indefinições 
acerca da reversibilidade dos bens constituem um dos principais entraves ao investimento 
na ampliação e melhoria tanto da malha ferroviária quanto do material rodante. A criação 
de regras para a reversibilidade dos bens, por sua vez, foi apontada como necessária à 
regulamentação do setor, por 83,3% dos entrevistados, e como um dos principais aspectos a 
serem viabilizados objetivando o crescimento do transporte ferroviário no País.

Outros aspectos da regulamentação existente que precisam ser aprimorados, no sentido de 
acompanhar a evolução do transporte ferroviário e as necessidades dos agentes envolvidos, 
compatibilizar questões operacionais, agilizar os processos administrativos, reduzir os 
entraves ao investimento privado, bem como definir diretrizes para questões fundamentais 
ao setor, compreendem:

• Autorização para execução de obras: a Resolução ANTT nº. 2.695/2008 estabelece 
os procedimentos e documentos necessários para a obtenção de autorização para 
a execução de intervenções na malha ferroviária. A quantidade de exigências é  
significativa e o processo de análise por parte da agência é longo e moroso, de modo 
que intervenções pontuais, que poderiam ser realizadas em prazos relativamente 
curtos, demoram muito tempo para serem autorizadas. Seria necessário, portanto, 
reduzir os aspectos burocráticos e simplificar esse processo.

• Plano Trienal de Investimentos: até 2011, a apresentação dos investimentos a serem 
realizados pelas concessionárias tinha caráter indicativo e era utilizado para fins de 
acompanhamento por parte da ANTT. Com a Resolução nº. 3.761/2011, a apresen-
tação dos projetos tornou-se obrigatória, bem como a posterior justificativa pelos 
investimentos previstos e não realizados. Ocorre que, por vezes, tais investimen-
tos previstos não são concretizados por interferência de fatores externos não con-
troláveis pela concessionária. Exigir, portanto, justificativas pelos investimentos não 
efetivados (uma vez que não há obrigatoriedade estabelecida nos contratos) apenas 
traz burocracia ao setor.

• Regras e procedimentos de fiscalização: não há, atualmente, padronização das  
regras e procedimentos de fiscalização da via permanente e dos ativos ferroviários 
entre as superintendências regionais da ANTT. Por vezes, uma mesma malha que 
perpassa a área de atuação de duas ou mais superintendências é fiscalizada de  
formas diferentes em cada uma delas. A padronização é essencial para que as  
concessionárias possam atender de forma satisfatória às normas da agência.
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• Metodologia e procedimentos de revisão tarifária: não há definições claras  
acerca das regras de cálculo utilizadas nas revisões tarifárias do serviço de  
transporte ferroviário de cargas. Para promover a transparência e assegurar uma  
remuneração justa, é necessário definir uma base de cálculo para a revisão das tarifas, com  
estabelecimento dos itens que devem compô-la e das metodologias a serem  
utilizadas para apuração de cada um deles, conforme determinado pelo artigo nº. 22 da  
Resolução ANTT nº. 3.695/2011, que ainda precisa ser regulamentado99.

• Regulamento de segurança na circulação de trens: a Resolução ANTT nº. 1.431/2006 
estabelece procedimentos para a comunicação de acidentes ferroviários à ANTT. 
É importante revisar a norma para que esses procedimentos sejam simplificados, 
sobretudo quando o acidente não tiver relação direta com a operação ferroviária.

• Regras de exploração das faixas de domínio: conforme ressaltado anteriormente, 
é preciso definir de forma clara os limites das faixas de domínio das ferrovias, bem 
como estabelecer diretrizes e regras para a sua exploração.

• Receitas alternativas: no âmbito da concessão, as concessionárias têm o direito de 
exercer outras atividades além da prestação do serviço de transporte, podendo es-
tar relacionadas à atividade principal (a exemplo do transbordo e da armazenagem) 
ou distintas dela. No entanto, no segundo caso, não há diretrizes e regras claras que 
definam quais são as possíveis atividades a serem exploradas nem como ou em 
quais situações a ANTT cobrará porcentagem sobre as receitas geradas.

Assim, cabe ao Poder Público, notadamente à ANTT, o aperfeiçoamento das questões 
regulatórias, de modo a promover consistência dos marcos com a realidade do transporte 
ferroviário brasileiro, revendo as normas existentes e reduzindo os entraves institucionais e 
burocráticos à operação e ao investimento no setor. Dessa forma, tem-se a expectativa de 
alavancar a competitividade das ferrovias frente à crescente demanda de escoamento da 
produção brasileira, gerando impactos positivos para a economia do País.

5.4 Estímulos ao Setor Ferroviário
O desenvolvimento do setor ferroviário e a ampliação da participação do modal na matriz 
de transporte de cargas do País devem ser estimulados pela melhoria dos aspectos 
anteriormente apontados, mas também por meio de incentivos à indústria ferroviária 
nacional, pela ampliação e facilitação do acesso a recursos via financiamentos públicos ou 
privados, pela criação de cursos para a formação de profissionais no setor ferroviário e pela 
redução dos tributos incidentes sobre o combustível do setor.

Desde o início do período de concessão das ferrovias brasileiras, a necessidade de atendimento 
de uma demanda crescente a níveis de serviço satisfatórios levou as concessionárias 
a realizarem investimentos maciços na aquisição de material rodante e equipamentos 
ferroviários. Num ciclo virtuoso, o aquecimento do mercado incentivou a revitalização da 

99 O Art. 22 da Resolução ANTT nº. 3.695/2011 determina que: “(...) a ANTT, por meio de resolução, regulamen-
tará: I - o cálculo dos custos operacionais associados à operação em direito de passagem ou tráfego mútuo, 
inclusive os eventuais custos de interferência de rede decorrentes do compartilhamento de infraestrutura ou 
recursos operacionais; II - o método para determinar a alíquota de remuneração do capital das concessionárias 
de transporte ferroviário de cargas; e III - a forma de apuração e tratamento da base sobre a qual será calcu-
lada a parcela correspondente à remuneração do capital.” Entretanto, a resolução referida no texto do artigo 
ainda não foi divulgada pela ANTT.
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indústria ferroviária nacional. Entre 1997 e 2014, o número de vagões e de locomotivas 
produzidos no País aumentou cerca de 40 vezes100. Nesse período, quase a totalidade dos 
vagões fabricados foram adquiridos pelas operadoras de transporte ferroviário do País. Os 
dados de produção e exportação de vagões e locomotivas pela indústria ferroviária brasileira 
são apresentados na Tabela 24.

Apesar da revitalização ocorrida com as concessões, a indústria ferroviária nacional ainda 
não é capaz de atender plenamente às demandas do setor. Faltam, sobretudo, peças para 
reposição de suprimentos da via permanente e de material rodante. Dada a necessidade de 
utilização dessas peças para a melhoria e expansão da capacidade de transporte no País, é 
relevante o desenvolvimento de programas para estimular a indústria nacional a fabricá-los. 
Adicionalmente, como forma de incentivar a renovação da frota de material rodante dos 
clientes das ferrovias e/ou das próprias concessionárias, faz-se necessária a redução nos 
impostos devidos quando da aquisição de material rodante novo.

Outro aspecto importante para o setor é a disponibilização de recursos financeiros para 
a execução dos projetos do setor ferroviário. A maioria dos investimentos em construção 

100 Ressalta-se que, por volta da década de 1970, a indústria ferroviária brasileira chegou a fabricar mais de 5 
mil vagões/ano e cerca de 100 locomotivas/ano. No entanto, esse volume foi declinando nas décadas posterio-
res e só voltou a crescer quando da concessão da malha ferroviária brasileira à iniciativa privada.

TABELA 24
Produção e exportação da indústria ferroviária nacional (1997 a 2014), em unidades

Ano
Vagões

produzidos
Vagões

exportados
% vagões 

exportados
Locomotivas 
produzidas

Locomotivas 
exportadas

% locomoti-
vas exporta-

das

2014 4.703 ND ND 80 ND ND

2013 2.280 ND ND 83 ND ND

2012 2.918 30 1% 70 ND ND

2011 5.616 6 0% 113 5 4%

2010 3.261 ND ND 68 25 37%

2009 1.022 32 3% 22 22 100%

2008 5.118 125 2% 30 ND ND

2007 1.327 51 4% 30 ND ND

2006 3.668 75 2% 14 ND ND

2005 7.597 348 5% 6 ND ND

2004 4.740 2 0% 0 ND ND

2003 2.399 53 2% 0 ND ND

2002 294 0 0% 5 ND ND

2001 748 0 0% 4 ND ND

2000 1.283 47 4% 1 1 100%

1999 1.297 0 0% 7 7 100%

1998 869 39 4% 9 5 56%

1997 119 0 0% 2 2 100%

ND: Dados não disponíveis. 
Fonte: Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – ABIFER (2015).
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e manutenção de ferrovias, aquisição de material rodante e desenvolvimento de novas 
tecnologias pelo setor privado depende de recursos obtidos junto a instituições financeiras, 
públicas ou privadas. 

Atualmente, o BNDES possui três linhas de financiamento para o setor ferroviário, com o 
objetivo de apoiar a implantação, expansão, modernização e recuperação de via permanente, 
incluindo a aquisição ou modernização de equipamentos (inclusive locomotivas e vagões) e 
sistemas operacionais de movimentação de carga e passageiros. As linhas são apresentadas 
no Quadro 2.

QUADRO 2
Linhas de fi nanciamento do BNDES disponíveis para o segmento ferroviário em 2015

Linhas Ativas
Regras de fi nanciamento

Taxa de juros Participação Máxima Limite Prazo

Programa BNDES 
Finame de Moderni-
zação de Máquinas 

e Equipamentos 
Instalados no País 
– BNDES Finame 

Moderniza BK

 Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) 
+ 2,0% Remunera-
ção BNDES + Taxa 

de Intermediação Fi-
nanceira + Remune-
ração da Instituição 
Financeira Creden-

ciada

50% médias
e grandes empresas

e 70% MPEs

Entre 250 mil
e 20 milhões

48 meses para pro-
prietário e 18 para 

fornecedor

Linha Logística do 
Produto FINEM - 

Apoio Direto

 Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) 

+ 1,5% Remuneração 
BNDES para MPEs  
e 1,2% para GMEs 
+ Taxa de Risco de 

Crédito

70%
Valor igual ou supe-

rior a 20 milhões
Não defi nido

Linha Logística do 
Produto FINEM - 
Apoio Indireto

 Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) 

+ 1,5% Remuneração 
BNDES para MPEs  
e 1,2% para GMEs 
+ Taxa de Interme-
diação Financeira 
0,1% para PMEs e 
0,5% para GMEs + 
Remuneração da 

Instituição Financei-
ra Credenciada

70%
Valor igual ou supe-

rior a 20 milhões
Não defi nido

BNDES PSI - Bens de 
Capital

Taxa de juros FIXA: 
7% a.a. para MPMEs 

ou 9,5% a.a. para 
demais empresas

80% MPMES e 50% 
demais empresas

200 milhões por 
grupo econômico

Até 10 anos, incluí-
dos 3 a 48 meses de 
carência (máquinas 

e equipamentos com 
maiores índices de 

efi ciência energética 
ou que contribuam 

para redução de 
emissão de gases 

de efeito estufa) ou 
até 8 anos, incluídos 

3 a 24 meses de 
carência (demais 

operações)

Fonte: BNDES.
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Para se ter ideia da importância do BNDES no que se refere aos custos de investimentos, 
o Gráfico 51 mostra os valores das taxas de juros praticadas pelo banco e as praticadas no 
mercado creditício privado, entre dezembro de 2011 e setembro de 2015. Observa-se que, 
enquanto as taxas de juros praticadas pelo BNDES variaram entre 2,5% a.a. e 9,5% a.a., a 
taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas jurídicas 
variou entre 18,7% a.a. e 29,3% a.a.  Esses números evidenciam a importância do BNDES no 
financiamento de longo prazo no País, principalmente em segmentos como o de ferrovias, 
que tende a possuir um prazo muito extenso de retorno do investimento.

Assim, o BNDES atua no sentido de auxiliar o setor de transporte e logística, sendo, 
praticamente, a única instituição de apoio financeiro disponível para alguns dos modais de 
transporte. Contudo, atualmente existe uma incerteza quanto à continuidade do Programa 
PSI BNDES em 2016, uma vez que o governo federal ainda não se posicionou a respeito até 
o fechamento deste Relatório (nov. 2015). A possibilidade de o Programa ser extinto pode 
impactar negativamente o segmento, que já encontra dificuldades em acessar os recursos 
atualmente disponíveis no Banco. 

Nesse cenário, o incentivo à continuidade dos investimentos na malha ferroviária nacional 
perpassa a continuidade das linhas existentes, bem como a criação de novas linhas, com 
taxas de juros competitivas, e, também, a redução do tempo envolvido no processo de 
disponibilização desses recursos.

Para garantir a formação de profissionais e atender à crescente demanda por mão de obra 
especializada, uma das importantes demandas do setor é a ampliação da oferta de cursos de 

GRÁFICO 51  
 Evolução das taxas de juros – PSI, TJLP e Pessoa Jurídica – a.a.% – dezembro de 2011 a setembro de 2015

Fonte: Para Taxa de Juros PSI: Resolução CMN nº 4.170 de 20 dezembro de 2012; Resolução CMN 
nº 4.300 de 30 de dezembro de 2013; Circular BNDES SUP/AOI nº 01/2015 de 05 de janeiro de 
2015; para TJLP: Ipeadata; para taxa média de juros – recursos livres – pessoas jurídicas: BCB, 
Banco Central do Brasil.
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capacitação na área ferroviária. Nesse sentido, as concessionárias têm atuado na formação 
de seus funcionários, tanto para as operações ferroviárias (formação de maquinistas, 
auxiliares e manobradores) quanto em outras áreas da cadeia logística empresarial. 

Uma forma de incentivar a continuidade e ampliação dessas ações de capacitação por 
parte das concessionárias é permitir que os gastos com tais ações sejam descontados 
no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, uma vez que geram ganhos econômicos 
e sociais importantes pela melhor qualificação da mão de obra, que possibilita o 
incremento salarial dos empregados, aumenta a produtividade das empresas e promove 
o desenvolvimento da economia.

Adicionalmente, é relevante a criação do curso de engenharia ferroviária, em face da carência 
de profissionais com o perfil necessário para atuar no setor. Entre os engenheiros que se 
formam no País, poucos se dedicam à área de transportes e uma parcela ainda menor se 
especializa em projeto e construção de ferrovias.

Por fim, a redução dos gastos com combustível, o mais significativo entre os custos ferroviários, 
representa um importante incentivo ao setor. Segundo apontado pelos representantes 
das concessionárias entrevistados, a participação do combustível no custo operacional do 
setor chega a 40%. Uma forma de reduzir os custos operacionais e estimular tarifas mais 
competitivas para o modal é isentar o combustível ferroviário das alíquotas do Programa de 
Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins 
e reduzir a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.

Com a solução dos principais entraves e os estímulos ora apresentados, espera-se que o 
setor de transporte ferroviário incremente sua produtividade, aumente a captação de cargas, 
amplie sua eficiência e contribua ainda mais para a redução dos custos logísticos do País e 
para o desenvolvimento da economia nacional.
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6CONCLUSÕES

O processo de concessão das ferrovias à iniciativa privada resultou em ganhos significativos 
para o setor de transporte ferroviário do País. Os investimentos realizados pelas concessionárias 
possibilitaram o aumento dos níveis de produção e produtividade ferroviária, das cargas 
embarcadas e dos clientes atendidos, bem como a melhoria dos índices de segurança e da 
qualidade do serviço ofertado. Adicionalmente, houve aumento da arrecadação e eliminação 
dos gastos governamentais com os déficits decorrentes da operação da extinta RFFSA, bem 
como o estímulo à indústria ferroviária nacional.

Apesar dessa evolução significativa, a utilização do modal ferroviário é, ainda, pequena 
frente ao seu potencial e às suas vantagens econômicas e ambientais. Isso decorre de uma 
malha restrita e de obstáculos que impedem o pleno desenvolvimento do setor, tanto no que 
se refere à infraestrutura e operação dos sistemas ferroviários, quanto a aspectos legais e 
burocráticos, que interferem na prestação do serviço de transporte e nos investimentos a 
serem realizados.

Para que se possa atuar sobre esses entraves e promover a melhoria contínua do modal 
ferroviário, é necessário prover uma base sólida de informações, com análises consistentes 
acerca das características, potencialidades e dificuldades do setor. Nesse âmbito, a Pesquisa 
CNT de Ferrovias 2015 se propôs a analisar o sistema ferroviário brasileiro e suas alterações 
recentes, assim como caracterizar os principais corredores ferroviários quanto ao seu 
desempenho operacional e ao serviço ofertado, na perspectiva de seus clientes.

Na análise dos corredores, pôde-se observar que o desempenho operacional nos 
indicadores avaliados tem relação direta com a forma em que os fluxos estão organizados, 
os tipos de mercadorias transportadas, a localização e a disponibilidade de terminais e os 
acessos a portos e a outros modais de transporte. Entretanto, apesar das especificidades 
inerentes a cada corredor, algumas características são gerais, tais como: a concentração 
da movimentação de commodities minerais e agrícolas voltadas à exportação (apesar da 
ampliação da variedade de cargas transportadas nos últimos anos); a potencialidade de 
integração com outros modais; a capacidade de captação de novos clientes e mercadorias, 
à medida que a malha vai se expandindo; e a existência de gargalos operacionais que 
interferem nos indicadores velocidade e tempo de percurso das composições ferroviárias, 
bem como afetam a segurança das operações.

A avaliação dos clientes, por sua vez, evidenciou a importância da atividade de transporte 
ferroviário para a distribuição dos produtos por eles comercializados, porém indicou que 
há potencial de ampliação da utilização do modal. Entre outros, foi observado que há 
preocupações ambientais com o transporte de cargas e não há significativo interesse, por 
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parte dos clientes, em investir em obras ferroviárias e material rodante. A avaliação mostrou, 
ainda, que a qualidade dos serviços de transporte ferroviário vem melhorando, embora haja a 
necessidade de aprimoramento em alguns aspectos, tais como a qualidade da infraestrutura 
ferroviária, os valores de frete e a cobertura territorial. Grande parte desses problemas 
coincide com aqueles que as concessionárias também identificam como obstáculos a serem 
resolvidos para o desenvolvimento do setor.

Para além da análise dos entraves gerais, a avaliação por corredores permitiu uma 
compreensão mais detalhada de quais trechos têm já um desempenho operacional bastante 
eficiente e quais precisam, ainda, de melhorias.

Com base na caracterização e nas informações fornecidas por clientes e concessionárias, foi 
possível identificar os principais entraves ao setor ferroviário. Entre os aspectos operacionais 
e de infraestrutura, têm destaque os conflitos ferroviários urbanos (passagens em nível 
críticas e invasões da faixa de domínio), os problemas de traçado, de compartilhamento 
de vias, de capacidade portuária, de carência de terminais intermodais e de obstáculos à 
integração entre as malhas.

No que se refere à expansão das ferrovias, há dificuldades em planejar de forma 
consistente e integrada a realização de intervenções visando à melhoria e ampliação da 
capacidade logística brasileira, assim como de implementar os programas estabelecidos 
pelo governo. Também as indefinições acerca das responsabilidades dos diversos entes 
relacionados ao setor de transporte, a ausência de diretrizes e regras claras e a existência 
de aspectos burocráticos dificultam as operações ferroviárias e afetam o desempenho do 
transporte ferroviário.

Nesse sentido, é necessário ampliar os investimentos para a resolução dos entraves 
operacionais e para a expansão da malha ferroviária brasileira, com o objetivo de aumentar 
a cobertura territorial, o atendimento aos clientes e a captação de diferentes tipos de cargas. 
Para tanto, os programas de investimento divulgados precisam ser efetivados, melhorando-
se as etapas de planejamento e execução e ampliando o volume de recursos destinados e 
efetivamente investidos no setor. Ademais, é importante incentivar o investimento privado na 
construção de ferrovias, por meio da disponibilização de linhas de financiamento, melhoria 
das taxas de retorno e provimento de um ambiente regulatório estável. A simplificação 
dos processos e a desburocratização de procedimentos relacionados às intervenções e à 
operação do sistema ferroviário também se fazem necessárias.

Adicionalmente, o desenvolvimento do transporte ferroviário deve ser estimulado por meio 
de incentivos à indústria ferroviária nacional, pela ampliação e facilitação do acesso a recursos 
via financiamentos públicos ou privados, pela ampliação da formação de profissionais no 
setor e pela redução dos tributos incidentes sobre o combustível ferroviário.

Com as informações e análises apresentadas, a Pesquisa CNT de Ferrovias 2015 busca subsidiar 
a tomada de decisão dos principais agentes do setor e contribuir para o desenvolvimento do 
transporte ferroviário no País e, consequentemente, para a redução dos custos logísticos e 
para o aumento da competitividade dos transportadores e dos produtos brasileiros. 
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GLOSSÁRIO

Termo Signifi cado

Avaria Danos sofridos durante a viagem pelo veículo ou pela carga transportada.

Bifurcação Ponto em que uma linha férrea se divide em duas.

Bitola
É a distância entre as faces internas dos boletos dos trilhos, tomada na linha normal a essas 
faces, 16 mm abaixo do plano constituído pela superfície superior do boleto.

Bitola estreita Bitola inferior a 1,435 m.

Bitola larga Bitola superior a 1,435 m. No Brasil, é a bitola de 1,60 m.

Bitola métrica Bitola igual a 1,00 m (um metro).

Bitola mista Via férrea com três ou mais trilhos, para permitir a passagem de veículos com bitolas diferentes.

Bitola standard 
(internacional)

Bitola igual a 1,435 m, ofi cialmente adotada pela Conferência Internacional de Berna, em 1907.

Carga
Tudo aquilo que se transporta de qualquer modo e por qualquer meio. A palavra carga pode ser 
empregada, no sentido amplo, para designar as bagagens, encomendas, mercadorias, animais 
ou tão somente o transporte como mercadorias.

Carga a granel 
(sólida ou 
líquida)

Carga seca ou líquida embarcada e transportada sem acondicionamento, sem marca de identifi -
cação e sem contagem de unidades (exemplos: petróleo, minérios, trigo, farelos, etc.).

Clínquer

Cimento em sua fase básica, a partir do qual se fabricam vários tipos de cimento, como o 
Portland, por exemplo. Possui teor entre 75% e 80% de calcário e 20% e 25% de argila e 
outros componentes químicos. Porém, ainda não possui propriedades hidráulicas idênticas às do 
cimento.

Commodities

Produtos cujo preço é determinado em bolsas de mercadorias. São produtos de qualidade uni-
forme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. São in natura, cultiva-
dos ou de extração mineral, que podem ser estocados por certo tempo sem perda sensível de 
suas qualidades, como suco de laranja congelado, soja, trigo, bauxita, prata, ouro, aço e petró-
leo. Também pode ser utilizado para referir-se a produtos sem diferenciação.

Composição
Conjunto de carros e/ou vagões de um trem, formado segundo critérios de capacidade, tonela-
gem, tipos de mercadorias, etc.

Concessão
ferroviária

Ato do poder político delegando a terceiros a exploração – e, eventualmente, a construção – de 
uma via férrea, mediante contrato em que são estabelecidos os direitos e as obrigações do con-
cessionário para a prestação do serviço público de transporte ferroviário.

Contêiner
Recipiente construído em aço, alumínio ou fi bra, criado para o transporte unitizado de mercado-
rias e sufi cientemente forte para resistir ao uso repetitivo.

Contorno
ferroviário 

Parte da linha férrea que contorna as proximidades de uma área ou local.

Coque
Tipo de combustível derivado de um carvão betuminoso. Pode ser utilizado na produção de ferro 
-gusa (alto forno), sendo adicionado à carga metálica.
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Corredores 
ferroviários

Trechos da malha ferroviária por onde a maior parte da produção é escoada, principalmente até 
os portos.

Cruzamento
Interseção de uma via férrea com outra; peça usinada com trilho e contratrilho, ou peça maciça 
com caminho de friso, que permite à roda seguir em uma das vias atravessando a outra.

Curva
Trecho de traçado de uma estrada em que o alinhamento muda continuamente de direção, tanto 
em planta como em perfi l.

Desvio
Uma linha adjacente à linha principal, ou a outro desvio, destinada aos cruzamentos, ultrapassa-
gens e formação de trens.

Derivados claros
Designação genérica dada a alguns derivados de petróleo (gasolina, querosene, diesel, nafta, 
etc.), que possuem coloração clara.

Direito de 
passagem

É a operação em que uma concessionária, mediante remuneração ou compensação fi nanceira, 
permite a outra trafegar na sua malha para dar prosseguimento, complementar ou encerrar 
uma prestação de serviço público de transporte ferroviário, utilizando a sua via permanente e o 
seu respectivo sistema de licenciamento de trens. Os quantitativos de acidentes serão compu-
tados para a concessionária responsável pela sua causa; e no direito de passagem, a produção 
de transporte - TKU deverá ser computada para a concessionária responsável pelo transporte, 
podendo ser considerada para a concessionária cedente do direito de passagem parcela propor-
cional ao uso dos recursos de infraestrutura, desde que haja previsão no Contrato Operacional 
Específi co.

Dormente
Peça de madeira, concreto, concreto protendido, plástico ou aço onde os trilhos são apoiados e 
fi xados, transmitindo ao lastro parte dos esforços e vibrações produzidos pelos trens.

Entroncamento

Junção, ponto de contato, articulação, ligação, bifurcação. Diz-se mais comumente da estação 
ou cidade servida em comum por duas ou mais empresas diferentes e que serve de ponto de 
ligação para a conjugação dos seus serviços. Pode ainda referir-se, no caso de uma só estrada, 
às estações onde começam os ramais.

Escória de alto 
forno

É um subproduto da produção do aço. É composta basicamente por elementos químicos como: 
óxidos de cálcio, de magnésio, de silício, de ferro e de alumínio. Esse subproduto é utilizado na 
produção de cimento.

Estação
Instalação fi xa onde param os trens. Dependência da ferrovia onde são vendidas passagens, 
efetuados despachos, arrecadados os fretes, entregues as expedições, etc. 

Faixa de domínio 
(faixa da estrada)

Faixa de terreno de pequena largura em relação ao comprimento, em que se localizam as vias 
férreas e demais instalações da ferrovia, inclusive os acréscimos necessários a sua expansão.

Ferro-gusa

É o produto imediato da redução do minério de ferro num alto forno. Geralmente nos processos 
industriais, o ferro gusa é considerado como uma liga de ferro e carbono, contendo também 
outros elementos ditos residuais, como óxidos de cálcio, de magnésio, de silício, de ferro e de 
alumínio. Estes formam a escória.

Ferrovia (estrada 
de ferro)

Sistema de transporte sobre trilhos, constituído de via férrea e outras instalações fi xas, mate-
rial rodante, equipamento de tráfego e tudo mais necessário à condução segura e efi ciente de 
passageiros e carga.

Frete Valor monetário que se paga por um transporte.

Gargalo
Qualquer aspecto físico, operacional, institucional, regulatório, econômico ou fi nanceiro que 
represente um obstáculo ou impedimento à produção e que difi culte ou limite o desempenho e/
ou a capacidade do sistema de transporte (ferroviário).

Intermodalidade

Integração de pelo menos dois modais diferentes numa cadeia de transporte porta a porta de 
unidades de carga. É fundamental para garantir uma utilização mais racional dos modos de 
transporte disponíveis e consiste na integração operacional e de gestão das diversas modalida-
des existentes.
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Lastro
Parte da superestrutura ferroviária que distribui uniformemente na plataforma os esforços da 
via férrea transmitidos por meio de dormentes, impedindo o deslocamento destes, oferecendo 
sufi ciente elasticidade à via, reduzindo impactos e lhe garantindo efi ciente drenagem e aeração.

Linha férrea

Conjunto de trilhos assentados sobre dormentes, em duas fi las, separadas por determinada 
distância, mais acessórios de fi xação, aparelhos de mudança de via (chaves, etc.) e desvios, onde 
circulam os veículos e locomotivas, podendo ainda, num sentido mais amplo, incluir os edifícios, 
pontes, viadutos, etc.

Locomotiva
Um veículo impulsionado por qualquer tipo de energia, ou uma combinação de tais veículos, 
operados por um único dispositivo de controle, utilizado para tração de trens no trecho e em 
manobras de pátios.

Malha ferroviária
Compreende o conjunto de infraestruturas de vias (ramais e troncos), terminais de transbordo, 
pátios de manobra, balanças e centros de controle operacional do sistema ferroviário.

Material rodante É composto por material de tração, carros de passageiros, vagões para mercadorias, etc.

Multimodalidade

O transporte multimodal de cargas é aquele que utiliza duas ou mais modalidades de transporte, 
desde a origem até o destino, sendo regido por um único contrato, de responsabilidade única de 
um OTM (Operador de Transporte Multimodal). Além do transporte, a operação multimodal pode 
incluir os serviços de coleta, unitização, desunitização, consolidação, desconsolidação, movimen-
tação, armazenagem e entrega da carga ao destinatário.

Obra ferroviária
Toda construção necessária à via férrea, inclusive as instalações fi xas complementares e as 
destinadas à segurança e à regularidade da circulação dos trens.

Operador de 
Transporte 
Multimodal 
(OTM)

O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada, transportador ou não, 
para a realização do transporte, da origem até o destino, por meios próprios ou por intermé-
dio de terceiros. O OTM é responsável pela execução do contrato multimodal; pelos prejuízos 
resultantes de perda, por danos ou avaria às cargas sob sua custódia, assim como por aqueles 
decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo acordado. Também se responsabi-
liza pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados 
ou subcontratados para execução dos serviços de Transporte Multimodal, como se essas ações 
fossem próprias. O OTM deve possuir habilitação com a ANTT para exercer essa atividade.

Outros
combustíveis e 
derivados
(perigosos)

Compreendem as seguintes mercadorias: carvão de madeira ou vegetal, gases combustíveis 
comprimidos/liquefeitos/dissolvidos/refrigerados, óleos combustíveis brutos, refi nados e lu-
brifi cantes, biodiesel, líquidos infl amáveis, acetileno, argônio, asfalto, nitrogênio, mistura C-25, 
petróleo e querosene.

Pallets
É uma estrutura plana construída em madeira, alumínio, aço ou outro material resistente, de 
modo a permitir a movimentação de mercadorias por meio de empilhadeiras, bem como a um 
perfeito empilhamento nos veículos e nos locais de armazenagem.

Parceria Público
-Privada (PPP)

É um contrato de concessão, com data limitada de duração (de 5 a 35 anos), que se destina a 
realizar um projeto específi co, em que o Estado e a iniciativa privada irão compactuar uma obra 
ou uma prestação de serviços.

Passagem
(cruzamento)

Ponto em que ruas ou estradas de rodagem cruzam com as linhas de uma ferrovia. As passa-
gens podem ser: em nível ou de nível: superior ou inferior.

Passagem
em nível

É o cruzamento de uma ou mais linhas com uma rodovia principal ou secundária, no mesmo 
nível.

Passagem de 
nível inferior

Obra de arte subterrânea, destinada à transposição de via férrea por pedestres e/ou veículos.

Passagem de 
nível superior

Obra de arte em nível superior, destinada à transposição de via férrea por pedestres e/ou
veículos.

Passarela 
Estrutura destinada à travessia de vias por pedestres, podendo também servir a animais e pe-
quenos veículos.

Pátio 
Terreno onde ocorrem as operações de carga e descarga dos veículos e onde são depositadas as 
mercadorias que não exigem armazenamento obrigatório. Pode ser usado para a formação de 
trens, manobras e estacionamento de veículos ferroviários e outros fi ns.

Peso médio por 
eixo

Corresponde à tensão média gerada pela carga e tara do vagão (peso morto) sobre o eixo pa-
drão.



192

Pe
sq

ui
sa

 C
NT

 d
e 

Fe
rr

ov
ia

s 
20

15

Plataforma
Abrigo construído na estação, ao longo da linha principal, para embarque e desembarque de 
passageiros e serviço de bagagem e encomendas.

Ponte
Obra de arte que tem por fi m permitir a construção da linha sobre cursos de água, braços de 
mar, etc.

Pré-lingado
Rede especial, ou cinta, adequada para permitir o içamento de mercadorias ensacadas, empaco-
tadas ou acondicionadas em outras formas.

Produtos siderúr-
gicos -  bobina

Compreendem as seguintes mercadorias: aço plano, laminado a frio, laminado a quente, chapas, 
bobinas de ferro ou aço.

Produtos
siderúrgicos
- outros

Compreendem as seguintes mercadorias: arame farpado, arame liso de aço ou de ferro, arame 
tecido (tela), trilhos, fi os de aço ou de ferro, rodeiro de vagão, sucata aço ou ferro, pneus, aço 
(estrutura metálica), aço (chapa larga), aço em lingote, blank, bolas de moinho, cantoneira de 
aço, carepa de aço, cilindro de aço, bolas de moinho, cylpebs em big bags, canos ou tubos de 
aço, piggy back, dentre outras. 

Produtos siderúr-
gicos -  placa

Compreendem as seguintes mercadorias: placas de aço, tarugos, lingotes, blocos de ferro/aço, 
chapa de aço (fardo), perfi s de aço.

Ramal Trecho de linha que se destaca da linha tronco (principal) da estrada.

Rampa Trecho da via férrea que não é em nível.

Rede ferroviária
Conjunto de estradas de ferro que se acham ligadas entre si, formando um todo. Nome dado a 
uma ferrovia formada pela junção de outras estradas.

Retifi cação
de traçado

Modifi cação do traçado em planta para a melhoria dos transportes por eliminação de curva e/ou 
aumento de raio de curvas.

Superestrutura
É a parte superior da ferrovia, constituída pelos trilhos, dormentes, acessórios de fi xação, lastro 
e sublastro.

Take-or-pay
Tipo de contrato que garante que o fornecedor seja pago integralmente, ou um valor mínimo, 
pelo comprador, mesmo que esse não venha a usar o insumo contratado.

Tara Peso de um veículo vazio. A tara mais a carga útil correspondem ao peso bruto.

Tarifa
Chama-se de tarifa ao conjunto de condições, preços e taxas, gerais ou especiais, pelo qual uma 
estrada de ferro se remunera pelo serviço prestado.

Terminal
Conjunto de equipamentos e edifícios situados nos pontos extremos ou intermediários das 
linhas de uma estrada de ferro, destinados ao embarque e desembarque de passageiros, carga e 
descarga de mercadorias e formação e despacho de trens.

Toretes Toras curtas de madeira, com comprimento máximo de 220 cm e diâmetro mínimo de 20 cm.

TKU - Tonelada 
Quilômetro Útil 

Unidade de medida equivalente ao transporte de uma tonelada de carga útil à distância de um 
quilômetro.

TU - 
Tonelada Útil 

Unidade correspondente ao transporte de uma tonelada de carga útil.

Tráfego Conjunto de operações do qual resulta o transporte de passageiros, cargas e animais.

Tráfego mútuo

É a operação em que uma concessionária, necessitando ultrapassar os limites geográfi cos de 
sua malha para complementar uma prestação de serviço público de transporte ferroviário, com-
partilha recursos operacionais, tais como material rodante, via permanente, pessoal, serviços e 
equipamentos, com a concessionária em cuja malha se dará o prosseguimento ou encerramento 
da prestação de serviço, mediante remuneração ou compensação fi nanceira. Os quantitativos 
de acidentes serão computados para a concessionária responsável pela sua causa; e no tráfego 
mútuo, a produção de transporte - TKU será registrada proporcionalmente entre as concessio-
nárias coparticipantes, levando-se em consideração a distância percorrida nos trechos adminis-
trados por cada uma delas, desde que constante do Contrato Operacional Específi co a forma de 
apuração da produção entre as concessionárias.

Tramo Parte da linha férrea compreendida entre dois pontos.

Trecho crítico
Trecho de via permanente que apresenta condições técnicas desfavoráveis, provocando limita-
ções à tração na seção considerada.
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Trem
Qualquer veículo automotriz ferroviário, uma locomotiva ou várias locomotivas acopladas, com 
ou sem vagões e ou carros de passageiros, em condições normais de circulação e com indicação 
de “trem completo”.

Vagão

É o veículo destinado ao transporte de cargas. Os veículos para o transporte de passageiros 
são mais comumente chamados de “carros”, incluindo-se os “dormitórios”, “restaurantes”, etc. 
Os vagões de mercadorias podem ser fechados ou abertos. Os abertos podem ser: pranchas, 
gôndolas (graneleiros), plataformas, etc. Há vagões especiais para certas mercadorias: tanques, 
frigorífi cos, vagões rebaixados, vagões para minérios e carros-box para condução de animais, 
etc. Os vagões do tipo hopper são fechados, com o interior composto por planos inclinados, para 
facilitar a descarga dos produtos. Na parte externa, os vagões trazem inscrita a lotação respecti-
va (peso útil), bem como o seu peso normal (tara).

Variante

Alteração apreciável introduzida no traçado existente ou projetado. Trecho de linha construído 
posteriormente, para encurtamento, retifi cação, melhoria de condições técnicas (rampas, curvas 
etc.), ou desafogo de parte do traçado. Destaca-se em certo ponto da linha primitiva, para reto-
má-la mais adiante. Há variantes que são construídas apenas em caráter provisório.

Velocidade
comercial
do trem

Corresponde à média do tempo gasto para percorrer a distância entre dois pontos, inclusive o 
tempo de parada nas estações intermediárias.

Velocidade
reduzida

Velocidade determinada para situações especiais, geralmente inferior a 30 km/h.

Via férrea
Duas ou mais fi adas de trilhos assentados e fi xados paralelamente sobre dormentes, de acordo 
com as bitolas, constituindo a superfície de rolamento.

Via permanente Abrange toda a linha férrea, os edifícios, as linhas telegráfi cas, etc.

Viadutos
Obra de arte de grande altura, que transpõe vales ou grotas, em substituição a aterros de eleva-
do volume, cuja feitura não seja técnica ou economicamente aconselhável.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
Formulário da Pesquisa CNT de Ferrovias 2015

	

APÊNDICE A 

Formulário da Pesquisa CNT de Ferrovias 2015 

 

 

Satisfação dos Clientes das Ferrovias 

 

A Confederação Nacional do Transporte está realizando mais uma edição da Pesquisa CNT de Ferrovias. Nesse 
sentido, a sua participação no preenchimento deste questionário é de fundamental importância para o 
conhecimento e o desenvolvimento do transporte ferroviário no País. 

As informações prestadas são confidenciais e serão divulgadas de forma agrupada em formato de relatório, 
não permitindo, assim, a identificação da sua empresa.  

Este questionário destina-se aos clientes das concessionárias de serviço público de transporte ferroviário de 
carga, devendo ser respondido preferencialmente por um (ou mais) representante(s) legal(is) das áreas de 
gestão e/ou operações. O questionário está estruturado em dois blocos, da seguinte forma: Parte I – 
Identificação da Empresa e Parte II – Opinião sobre o Corredor. 

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Nome da empresa: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Unidade da Federação (UF) onde está o entrevistado/responsável pelas respostas: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nome do entrevistado/responsável pelas respostas: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Cargo do entrevistado/responsável pelas respostas:  

_______________________________________________________________________________________________ 

Telefone de contato:  

_______________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  

_______________________________________________________________________________________________ 
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1. A sua empresa utilizou o transporte ferroviário no período de 2011 a 2014? Indique ‘Sim’ se tiver utilizado o 
transporte ferroviário em pelo menos UM dos anos.  

 Sim (vá para a questão 3) 

 Não 

 NS/NR (encerre o questionário) 

 

2. Por quais das razões abaixo a sua empresa não utilizou o transporte ferroviário no período de 2011 a 2014? 
Indique no máximo 3 (três) itens. CITAR OPÇÕES. 

 Excessiva regulamentação do setor 

 Elevado valor do frete 

 Elevado tempo de viagem 

 Reduzido número de viagens ofertadas 

 Baixa qualidade da infraestrutura disponível 

 Deficiente comunicação/informação sobre a carga 

 Baixa confiabilidade dos prazos 

 Ausência de oferta de serviços complementares 

 Baixo nível de segurança da carga 

 Más condições de armazenagem da carga 

 Dificuldade de acesso às áreas de embarque 

 Reduzida disponibilidade de vagões específicos para os produtos 

 Reduzida flexibilidade dos contratos take-or-pay 

 Reduzida cobertura territorial (ligações a diversos pontos de origem e 
destino) 

 Outro (citar abaixo) 

___________________________________________________________________ 

 NS/NR 

(Encerre o questionário) 

 

3. Qual o principal ramo de atividade da sua empresa?  

 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura  

 Indústrias extrativas (vegetal e/ou mineral)  

 Indústrias de transformação  

 Eletricidade e gás  

 Construção  

 Transporte, armazenagem e correio  

 Outro (citar abaixo) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 NS/NR 
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4. Em que ano a sua empresa começou a utilizar a ferrovia como meio de transporte de seus produtos?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 NS/NR 

 

5. Atualmente, o(a) Sr(a). ainda utiliza a ferrovia como meio de transporte de seus produtos?  

 Sim  

 Não 

 NS/NR 

 

6. Qual foi o volume de carga em toneladas úteis (TU) transportado pela sua empresa pelo transporte 
ferroviário nos anos abaixo? 

2011 2012 2013 2014 

    

 Não movimentou  Não movimentou  Não movimentou  Não movimentou 

 NS/NR  NS/NR  NS/NR  NS/NR 

 

7. Do volume total de produtos da sua empresa (em toneladas), quanto (em %) foi transportado pelo modal 
ferroviário nos anos abaixo?  

2011 2012 2013 2014 

    

 NS/NR  NS/NR  NS/NR  NS/NR 

 

8. De modo geral, no período de 2011 a 2014, em relação ao volume de carga previsto (ou acordado) pela sua 
empresa para o transporte nas ferrovias, a carga efetivamente transportada:  
 

 Excedeu o volume acordado 

 Manteve o volume acordado  

 Esteve abaixo do volume acordado 

 NS/NR 
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9. Quais são os 3 (três) maiores entraves/dificuldades encontrados por sua empresa para a utilização do 
transporte ferroviário em maior escala? Aponte, também, para quais deles vê uma perspectiva de melhoria 
nos próximos 2 (dois) anos.  

  Perspectiva de melhoria 
nos próximos 2 anos? 

 Regulamentação do setor  Sim     Não 

 Valor do frete  Sim     Não 

 Tempo de viagem  Sim     Não 

 Número de viagens ofertadas  Sim     Não 

 Qualidade da infraestrutura disponível  Sim     Não 

 Comunicação/informação sobre a carga  Sim     Não 

 Confiabilidade dos prazos  Sim     Não 

 Ausência de oferta de serviços complementares  Sim     Não 

 Nível de segurança da carga  Sim     Não 

 Condições de armazenagem da carga  Sim     Não 

 Acesso às áreas de embarque  Sim     Não 

 Disponibilidade de vagões específicos para os produtos  Sim     Não 

 Contratos take-or-pay  Sim     Não 

 Cobertura territorial (ligações a diversos pontos de origem e destino)  Sim     Não 

 Outro (citar abaixo) 

___________________________________________________________________ 

 Sim     Não 

 NS/NR 

 

10. Quais são os principais produtos que a sua empresa movimenta atualmente pelo transporte ferroviário? 
Indique no máximo 5 (cinco) itens. 

 Minério de ferro 

 Soja/farelo 

 Milho 

 Açúcar 

 Trigo 

 Outros produtos agrícolas: _____________________________________________________________________ 

 Carvão/coque 

 Combustíveis e derivados de petróleo 

 Produtos siderúrgicos 

 Granéis minerais: bauxita, manganês, etc. 

 Celulose 

 Adubos e fertilizantes 

 Cimento 

 Produtos químicos 
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 Outros produtos industrializados: ________________________________________________________________ 

 Outro (citar abaixo) 

_______________________________________________________________________________________________  

 NS/NR 

 
11. Nos próximos 2 (dois) anos, o(a) Sr(a) estima que a diversidade de cargas da sua empresa a serem 

transportadas por ferrovias:  

 Aumentará 

 Será mantida 

 Diminuirá 

 NS/NR 
 
 

12. Quais são as principais formas de acondicionamento das cargas da sua empresa atualmente transportadas 
nas ferrovias? Indique no máximo 3 (três) itens.  

 Granel (sem acondicionamento) 

 Contêiner 

 Ensacado 

 Pallets 

 Pré-lingado 

 Outro (citar abaixo) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 NS/NR 

 

13. Nos próximos 2 (dois) anos, o(a) Sr(a) prevê que a utilização de contêineres para transportar as cargas 
da sua empresa por ferrovias:  

 Aumentará 

 Será mantida 

 Diminuirá 

 Não pretendo utilizar contêineres 

 NS/NR 
 
 

14. Sua empresa exige das concessionárias algum cuidado ambiental específico para o transporte das suas 
mercadorias?   

 Sim 

 Não (vá para a questão 16) 

 NS/NR (vá para a questão 16) 
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15. O(A) Sr(a). poderia citar quais seriam estes cuidados, justificando o porquê de sua adoção? 

Cuidado Justificativa 

            

            

            

            

 

16. A sua empresa possui vagões próprios? 

 Sim. Quantos? ____________________ 

 Não. Por quê? ________________________________________________________________________________ 

Gostaria de possuir?  Sim  Não. Por quê? ________________________________________________ 

 NS/NR 

 

17. A sua empresa possui locomotivas próprias? 

 Sim. Quantas? ____________________ 

 Não. Por quê? ________________________________________________________________________________ 

Gostaria de possuir?  Sim  Não. Por quê? ________________________________________________ 

 NS/NR 

 
18. A sua empresa pretende investir em obras ferroviárias? 

 Sim  

 Não (vá para a questão 20) 

 NS/NR 

 

19. Caso tenha respondido ‘Sim’ na questão 18, identifique quais. 

 Ramal particular 

 Terminal intermodal 

 Outro (citar abaixo) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 NS/NR 

 

20. A sua empresa tem interesse em atuar como Operador Ferroviário Independente?  

 Sim 

 Não. Por que? _______________________________________________________________________________ 

 NS/NR 

 

21. A sua empresa utiliza o serviço de Operadores de Transporte Multimodal?  

 Sim 

 Não. Por que? _______________________________________________________________________________ 

 NS/NR 
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22. No período de 2011 a 2014, quais das concessionárias abaixo a sua empresa contratou (pelo menos uma 
vez) para o transporte de mercadorias? 

 América Latina Logística Malha Sul (ALL) 

 Transnordestina Logística (TLSA) 

 “Vale” na Estrada de Ferro Carajás (EFC) 

 “Vale” na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) 

 “VLI” na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) 

 América Latina Logística Malha Norte (ALL) 

 América Latina Logística Malha Oeste (ALL) 

 América Latina Logística Malha Paulista (ALL) 

 Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste) 

 Ferrovia Tereza Cristina (FTC) 

 MRS Logística (MRS) 

 “VLI” na Ferrovia Norte-Sul (FNS) 

 NS/NR 

 

23. No período de 2011 a 2014, qual foi o volume de carga transportada por sua empresa em cada um dos 
seguintes corredores ferroviários?  

Corredor Toneladas úteis (TU) Não 
utilizou 

2011 2012 2013 2014 

1. Corredor São Luís, com início em Carajás e Porto 
Nacional, atravessando o Pará, Tocantins e Maranhão, 
com destino ao Porto de Itaqui (São Luís).  

Composto pelos trechos: 

• Carajás (PA) a Açailândia (MA);  
• Porto Nacional (TO) a Estreito (MA);  
• Estreito (MA) a Açailândia (MA);  
• Açailândia (MA) a São Luís (MA). 

Ferrovias:  

• Estrada de Ferro Carajás; 
• Ferrovia Norte-Sul. 

     

2. Corredor Intrarregional Nordeste, liga os principais 
portos da Região Nordeste, atravessando o Maranhão, 
Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco.  

Composto pelos trechos:  

• São Luís (MA) a Teresina (PI);  
• Teresina (PI) a Fortaleza (CE);  
• Fortaleza (CE) a Arrojado (CE);  
• Arrojado (CE) a Murity (CE);  
• Arrojado (CE) a Itabaiana (PB);  
• Itabaiana (PB) a Cabedelo (João Pessoa) 

(PB);  
• Itabaiana (PB) a Recife (PE). 

Ferrovia:  

• Transnordestina Logística. 

2011 2012 2013 2014  
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3. Corredor Vitória, liga Anápolis e Brasília aos Portos 
de Vitória e Tubarão, passando por Belo Horizonte. 

Composto pelos trechos: 

• Anápolis (GO) a Roncador (Pires do Rio) (GO);  
• Brasília (DF) a Roncador (Pires do Rio) (GO);  
• Roncador (Pires do Rio) (GO) a Araguari 

(MG);  
• Araguari (MG) a Belo Horizonte (MG);  
• Belo Horizonte (MG) a Vitória (ES). 

Ferrovias:  

• Ferrovia Centro-Atlântica; 
• Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

2011 2012 2013 2014  

    

4. Corredor Centro-Oeste – São Paulo, liga Anápolis e 
Brasília ao Porto de Santos, passando por Araguari e 
Campinas. 

Composto pelos trechos: 

• Anápolis (GO) a Pires do Rio (GO); 
• Brasília (DF) a Pires do Rio (GO); 
• Pires do Rio (GO) a Araguari (MG); 
• Araguari (MG) a Boa Vista Nova (Campinas) 

(SP);  
• Boa Vista Nova (Campinas) (SP) a Santos 

(SP). 

Ferrovias:  

• Ferrovia Centro-Atlântica; 
• América Latina Logística Malha Paulista. 

2011 2012 2013 2014  

    

5. Corredor São Paulo – Nordeste, liga Campinas a 
Aracaju, atravessando São Paulo, Minas Gerais, Bahia 
e Sergipe. 

Composto pelos trechos: 

• Boa Vista Nova (Campinas) (SP) a Uberaba 
(MG);  

• Uberaba (MG) a Belo Horizonte (MG);  
• Belo Horizonte (MG) a Montes Claros (MG);  
• Montes Claros (MG) a Camaçari (BA); 
• Camaçari (BA) a Aracaju (SE). 

Ferrovia:  

• Ferrovia Centro-Atlântica. 

2011 2012 2013 2014  

    

6. Corredor Rio de Janeiro – Belo Horizonte, liga Belo 
Horizonte aos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí. 

Composto pelos trechos: 

• Belo Horizonte (MG) a Joaquim Murtinho 
(MG);  

• Joaquim Murtinho (MG) a Barra do Piraí (RJ);  
• Jeceaba (MG) a Barra do Piraí (RJ);  
• Barra do Piraí (RJ) a Japeri (RJ);  
• Japeri (RJ) a Itaguaí (Sepetiba) (RJ);  
• Japeri (RJ) ao Rio de Janeiro (RJ). 

Ferrovia:  

• MRS Logística. 

2011 2012 2013 2014  
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7. Corredor Rio de Janeiro – São Paulo, liga 
Pederneiras e Alumínio (em São Paulo) aos Portos do 
Rio de Janeiro e Itaguaí. 

Composto pelos trechos: 

• Pederneiras (SP) a Boa Vista Nova 
(Campinas) (SP); 

• Alumínio (SP) a Boa Vista Nova (Campinas) 
(SP);  

• Boa Vista Nova (Campinas) (SP) a Jundiaí 
(SP);  

• Jundiaí (SP) a São Paulo (SP);  
• São Paulo (SP) a Volta Redonda (RJ);  
• Volta Redonda (RJ) a Barra do Piraí (RJ);  
• Barra do Piraí (RJ) a Japeri (RJ);  
• Japeri (RJ) a Itaguaí (Sepetiba) (RJ);  
• Japeri (RJ) ao Rio de Janeiro (RJ).  

Ferrovias:  

• MRS Logística; 
• América Latina Logística Malha Paulista. 

2011 2012 2013 2014  

    

8. Corredor Santos (bitola larga), liga Rondonópolis ao 
Porto de Santos, atravessando Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo. 

Composto pelos trechos:  

• Rondonópolis (MT) a Aparecida do Taboado 
(MS);  

• Aparecida do Taboado (MS) a Boa Vista Nova 
(Campinas) (SP);  

• Bauru (SP) a Itirapina (SP);  
• Colômbia (SP) a Araraquara (SP);  
• Boa Vista Nova (Campinas) (SP) a Jundiaí 

(SP);  
• Jundiaí (SP) a Santos (SP). 

Ferrovias:  

• América Latina Logística Malha Norte; 
• América Latina Logística Malha Paulista; 
• MRS Logística. 

2011 2012 2013 2014  

    

9. Corredor Corumbá – Santos (bitola estreita), liga 
Corumbá ao Porto de Santos. 

Composto pelos trechos: 

• Corumbá (MS) a Campo Grande (MS);  
• Campo Grande (MS) a Bauru (SP);  
• Bauru (SP) a Mairinque (SP);  
• Mairinque (SP) a Santos (SP). 

Ferrovias:  

• América Latina Logística Malha Oeste; 
• América Latina Logística Malha Paulista. 

2011 2012 2013 2014  
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10. Corredor Paranaguá, no Paraná. 

Composto pelos trechos: 

• Maringá (PR) a Apucarana (PR);  
• Londrina (PR) a Apucarana (PR);  
• Apucarana (PR) a Desvio Ribas (Ponta 

Grossa) (PR);  
• Guarapuava (PR) a Desvio Ribas (Ponta 

Grossa) (PR);  
• Desvio Ribas (Ponta Grossa) (PR) a Curitiba 

(PR);  
• Curitiba (PR) a Paranaguá (PR). 

Ferrovia:  

• América Latina Logística Malha Sul. 

2011 2012 2013 2014  

    

11. Corredor São Francisco do Sul, entre o Paraná e 
Santa Catarina. 

Composto pelos trechos: 

• Maringá (PR) a Apucarana (PR);  
• Londrina (PR) a Apucarana (PR);  
• Apucarana (PR) a Desvio Ribas (Ponta 

Grossa) (PR);  
• Desvio Ribas (Ponta Grossa) (PR) a Eng. Bley 

(Balsa Nova) (PR);  
• Eng. Bley (Balsa Nova) (PR) a Rio Negro (PR);  
• Rio Negro (PR) a São Francisco do Sul (SC). 

Ferrovia:  

• América Latina Logística Malha Sul. 

2011 2012 2013 2014  

    

12. Corredor Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 

Composto pelos trechos: 

• Cruz Alta (RS) a Santa Maria (RS); 
• Santa Maria (RS) a Cacequi (RS);  
• Cacequi (RS) a Rio Grande (RS). 

Ferrovia:  

• América Latina Logística Malha Sul.  

2011 2012 2013 2014  

    

13. Corredor Imbituba, em Santa Catarina. 

Composto pelos trechos: 

• Criciúma (SC) a Capivari de Baixo (SC); 
• Capivari de Baixo (SC) a Imbituba (SC). 

Ferrovia:  

• Ferrovia Tereza Cristina. 

2011 2012 2013 2014  

    

 
 NS/NR 
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PARTE II – OPINIÃO SOBRE O CORREDOR 

 

Preencher uma “Parte II” para cada corredor por onde foram transportadas cargas da sua empresa (em pelo 
menos UM dos anos) no período de 2011 a 2014, conforme indicado na questão 23. 

As respostas desta seção devem refletir a opinião da sua empresa sobre os terminais e os serviços 
prestados pelo conjunto das concessionárias em cada corredor ferroviário utilizado.  

 

Corredor:      _________________________________________________________________________  

   (indique o corredor ao qual se referem as respostas a seguir) 

Concessionária(s):  1.  ________________________________________________________________________    

2. ________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________  

   (indique a(s) concessionária(s) que a sua empresa utiliza neste corredor)  

 

24. A sua empresa é usuária dependente do transporte ferroviário de cargas em algum trecho deste corredor?  

 Sim 

 Não 

 NS/NR 

 

25. De modo geral, no período de 2011 a 2014, como o(a) Sr(a). avalia a qualidade do serviço prestado pelas 
concessionárias que transportaram as mercadorias da sua empresa neste corredor?  

Concessionária 1: ______________ Concessionária 2: _____________ Concessionária 3: _____________ 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 

26. Desde a origem até o destino da carga, a sua empresa utiliza/utilizou mais de um modo de transporte neste 
corredor?  

 Sim 

 Não (vá para a questão 28) 

 NS/NR 
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27. Caso tenha respondido ‘Sim’ na questão 26, identifique a seguir quais os modos de transporte que a sua 
empresa utiliza/utilizou neste corredor. Marque quantas opções forem necessárias.  

 Rodoviário 

 Hidroviário  

 Marítimo de longo curso 

 Marítimo de cabotagem 

 Dutoviário 

 Outro (citar abaixo) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 NS/NR 

 

28. Indique em termos percentuais quantos dos vagões que a sua empresa utiliza/utilizou neste corredor 
pertencem: (Marque quantas opções forem necessárias. A soma das opções deve totalizar 100%).  

 À própria empresa (caso marque 100% nesta opção, vá para a questão 30) ____________ % 

 Às concessionárias ____________ % 

 A terceiros ____________ % 

 NS/NR (vá para a questão 30) 

 

29. Apenas para quem respondeu “Às concessionárias” e/ ou “A terceiros” na questão 28. Qual a sua avaliação 
sobre as condições de conservação e limpeza dos vagões que utiliza/utilizou neste corredor?  

Concessionária 1: ______ Concessionária 2: _____ Concessionária 3: _____ Terceiros 

 Ótima 

 Boa 

 Regular 

 Ruim 

 Péssima 

 NS/NR 

 Ótima 

 Boa 

 Regular 

 Ruim 

 Péssima 

 NS/NR 

 Ótima 

 Boa 

 Regular 

 Ruim 

 Péssima 

 NS/NR 

 Ótima 

 Boa 

 Regular 

 Ruim 

 Péssima 

 NS/NR 

 

30. Os terminais que a sua empresa utiliza/utilizou neste corredor são: (Marque quantas opções forem 
necessárias).  

 Próprios (caso marque apenas esta opção, vá para a questão 32) 

 Das concessionárias 

 De terceiros 

 NS/NR (vá para a questão 32) 
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31. Apenas para quem respondeu “Das concessionárias” e/ou “De terceiros” na questão 30. Nos aspectos 
abaixo, qual a sua avaliação sobre os terminais que a sua empresa utiliza/utilizou para carga e descarga 
neste corredor?  

Concessionária 1: ______________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Qualidade da 
infraestrutura dos 
terminais utilizados para 
carga e descarga  

      

Prestação do serviço 
nos terminais 

      

Tempo de carga       

Tempo de descarga       

Concessionária 2: _____________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Qualidade da 
infraestrutura dos 
terminais utilizados para 
carga e descarga  

      

Prestação do serviço 
nos terminais 

      

Tempo de carga       

Tempo de descarga       

Concessionária 3: _____________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Qualidade da 
infraestrutura dos 
terminais utilizados para 
carga e descarga  

      

Prestação do serviço 
nos terminais 

      

Tempo de carga       

Tempo de descarga       
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Terceiros 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Qualidade da 
infraestrutura dos 
terminais utilizados para 
carga e descarga  

      

Prestação do serviço 
nos terminais 

      

Tempo de carga       

Tempo de descarga       

 

32. Neste corredor, a(s) concessionária(s) utilizada(s) pela sua empresa oferece(m) serviço PRÓPRIO de coleta 
e entrega de mercadorias antes e/ou após o percurso ferroviário?  

 Sim, todas oferecem 

 Sim, algumas oferecem 

 Não, nenhuma oferece (vá para a questão 34) 

 NS/NR (vá para a questão 34) 

 

33. Caso tenha respondido ‘Sim, todas oferecem’ ou ‘Sim, algumas oferecem’ na questão 32, o que o(a) Sr(a). 
acha desse serviço?  

Concessionária 1: ______________ Concessionária 2: _____________ Concessionária 3: _____________ 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Péssimo 

 NS/NR 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Péssimo 

 NS/NR 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Péssimo 

 NS/NR 
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34. Como o(a) Sr(a). avalia os serviços prestados pelas concessionárias neste corredor quanto aos seguintes 
aspectos?  

Concessionária 1: ______________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Programação das 
viagens ofertadas  

      

Cumprimento dos 
prazos de entrega 

      

Integridade das cargas 
transportadas 

      

Comunicação da 
concessionária com a 
sua empresa 

      

Tempo de resposta a 
uma solicitação de 
transporte, desde a 
cotação até o embarque 

      

Concessionária 2: _____________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Programação das 
viagens ofertadas  

      

Cumprimento dos 
prazos de entrega 

      

Integridade das cargas 
transportadas 

      

Comunicação da 
concessionária com a 
sua empresa 

      

Tempo de resposta a 
uma solicitação de 
transporte, desde a 
cotação até o embarque 

      

Concessionária 3: _____________________________________________________________________________ 

 Ótimo(a) Bom(a) Regular Ruim Péssimo(a) NS/NR 

Programação das 
viagens ofertadas  

      

Cumprimento dos 
prazos de entrega 

      

Integridade das cargas 
transportadas 

      

Comunicação da 
concessionária com a 
sua empresa 
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Tempo de resposta a 
uma solicitação de 
transporte, desde a 
cotação até o embarque 

      

 

35. De modo geral, nos últimos 2 (dois) anos, a segurança das suas cargas transportadas neste corredor:  

Concessionária 1: ______________ Concessionária 2: _____________ Concessionária 3: _____________ 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 Melhorou 

 Manteve-se 

 Piorou 

 NS/NR 

 
36. A sua empresa tem participação acionária em pelo menos uma das concessionárias que o(a) Sr(a). utiliza 

neste corredor? 

 Sim 

 Não 

 NS/NR 

 

37. Pelo menos uma das empresas que controlam a(s) concessionária(s) que o(a) Sr(a). utiliza neste corredor 
tem participação acionária na sua empresa?  

 Sim 

 Não 

 NS/NR 

 
Encerramento do questionário:  

Obrigada pelas informações. A Confederação Nacional do Transporte agradece a sua participação. 
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APÊNDICE B
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Infraestrutura Ferroviária

Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Constru-
ção de 

Ferrovia

0001
Construção de variante 
ferroviária: Camaçari a Aratu

Camaçari BA Candeias BA 18 km

0010
Construção do contorno 
ferroviário de Araraquara

Araraquara SP
Araraqua-

ra
SP 12 km

0011
Construção do contorno 
ferroviário de São Paulo: 
tramo norte

Campo 
Limpo 

Paulista
SP

Itaquaque-
cetuba

SP 66 km

0015
Construção do contorno 
ferroviário de São Francisco 
do Sul

São Fran-
cisco do 

Sul
SC

São Fran-
cisco do 

Sul
SC 8,1 km

0016
Construção do contorno 
ferroviário de Joinville

Joinville SC Joinville SC 18 km

0032
Construção do contorno 
ferroviário de Curitiba

Curitiba PR Pinhais PR 44 km

0033
Construção de variante  
ferroviária: Jaraguá do Sul a 
Guaramirim

Jaraguá do 
Sul

SC
Guarami-

rim
SC 31,1 km

0036
Construção do contorno 
ferroviário de São Paulo: 
tramo sul

São Paulo SP
Rio Grande 

da Serra
SP 55 km

0042
Construção do contorno 
ferroviário de Tubarão

Tubarão SC Tubarão SC 24 km

0044
Construção de ramal 
ferroviário: Siderópolis

Siderópolis SC Treviso SC 12 km

0045
Construção da Ferrovia 
Litorânea Sul em Santa 
Catarina: Araquari a Imbituba

Araquari SC Imbituba SC 270 km

0050
Construção do contorno 
ferroviário de Santos Dumont

Santos 
Dumont

MG
Santos 
Dumont

MG 4,7 km

0559
Construção do contorno 
ferroviário de São Félix

São Félix BA Cachoeira BA 17 km

0561

Construção da Ferrovia Nova 
Transnordestina no Ceará: 
Missão Velha a São Gonçalo 
do Amarante

Missão 
Velha

CE
São Gon-
çalo do 

Amarante
CE 527 km

0574

Construção da conexão 
ferroviária Paraná - Mato 
Grosso do Sul no Paraná: 
Guaíra a Cascavel

Guaíra PR Cascavel PR 153,2 km

0613
Construção da Ferrovia 
Transnordestina: Piquet 
Carneiro a Crateús

Piquet 
Carneiro

CE Crateús CE 154 km

0703
Construção do contorno 
ferroviário de Itaúna

Itaúna MG Itaúna MG 18,4 km

0704
Construção do contorno 
ferroviário de Divinópolis

Divinópolis MG Divinópolis MG 29,5 km

0705
Construção do contorno 
ferroviário de Santo Antônio 
do Monte

Santo 
Antônio do 

Monte
MG

Santo 
Antônio do 

Monte
MG 7 km

0716

Construção da conexão 
ferroviária Paraná - Mato 
Grosso do Sul no Mato Grosso 
do Sul: Maracaju a Mundo 
Novo

Maracaju MS
Mundo 
Novo

MS 346,8 km

0728
Construção de variante 
ferroviária: Guaíra a Cianorte

Guaíra PR Cianorte PR 210 km

1353

Construção da Ferrovia 
Nova Transnordestina em 
Pernambuco: Salgueiro a 
Araripina

Salgueiro PE Araripina PE 206 km
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APÊNDICE B
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Infraestrutura Ferroviária

Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Constru-
ção de 

Ferrovia

1354
Construção da Ferrovia Nova 
Transnordestina no Piauí: 
Simões a Eliseu Martins

Simões PI
Eliseu 

Martins
PI 377 km

1355
Construção da Ferrovia 
Norte-Sul em Tocantins: Porto 
Nacional a Talismã

Porto 
Nacional

TO Talismã TO 310 km

1356
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em Goiás: Porangatu a 
Anápolis

Porangatu GO Anápolis GO 546 km

1357
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em Goiás: Ouro Verde de 
Goiás a São Simão

Ouro Verde 
de Goiás

GO São Simão GO 493,9 km

1358
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em Minas Gerais: Santa 
Vitória a Iturama

Santa 
Vitória

MG Iturama MG 108,3 km

1359
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em São Paulo: Populina a 
Estrela d'Oeste

Populina SP
Estrela 
d'Oeste

SP 78,8 km

1360
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em São Paulo: Estrela 
d'Oeste a Panorama

Estrela 
d'Oeste

SP Panorama SP 220 km

1369
Construção da Ferrovia 
Litorânea Norte na Bahia: 
Teixeira de Freitas a Mucuri

Teixeira de 
Freitas

BA Mucuri BA 88,9 km

1370

Construção da Ferrovia 
Litorânea Norte no Espírito 
Santo: Pedro Canário a 
Aracruz

Pedro 
Canário

ES Aracruz ES 226,1 km

1371

Construção da Ferrovia 
Nova Transnordestina em 
Pernambuco: Salgueiro ao 
Porto de Suape

Salgueiro PE Ipojuca PE 522 km

1372
Construção do Corredor 
Ferroviário de Santa Catarina

Itajaí SC
Dionísio 

Cerqueira
SC 862 km

1373

Construção da conexão 
ferroviária entre a 
Transnordestina e a Norte-Sul 
no Estado do Piauí: Ribeiro 
Gonçalves a Eliseu Martins

Eliseu 
Martins

PI
Ribeiro 

Gonçalves
PI 249,1 km

1374

Construção da conexão 
ferroviária entre a 
Transnordestina e a Norte-
Sul no Estado do Maranhão: 
trecho entre Porto Franco e 
Loreto

Loreto MA
Porto 
Franco

MA 370,9 km

1377
Construção da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste na 
Bahia: Ilhéus a Barreiras

Ilhéus BA Barreiras BA 1022 km

1378

Construção da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste 
na Bahia: Barreiras a Luís 
Eduardo Magalhães

Barreiras BA
Luís 

Eduardo 
Magalhães

BA 165,3 km

1379

Construção da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste em 
Tocantins: Ponte Alta do Bom 
Jesus a Figueirópolis

Ponte Alta 
do Bom 
Jesus

TO
Figueiró-

polis
TO 339,7 km

1380
Construção de ligação 
ferroviária no Mato Grosso: 
Rondonópolis a Cuiabá

Rondonó-
polis

MT Cuiabá MT 220 km

1381

Construção da Ferrovia do 
Pantanal em Mato Grosso 
do Sul: Brasilândia a Porto 
Murtinho

Brasilândia MS
Porto 

Murtinho
MS 750 km

Continuação
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Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Infraestrutura Ferroviária

Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Constru-
ção de 

Ferrovia

1382
Construção da Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste em 
Goiás: Campinorte a Aruanã

Campinorte GO Aruanã GO 265,2 km

1383

Construção da Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste no 
Mato Grosso: Cocalinho a 
Comodoro

Cocalinho MT Comodoro MT 1364,8 km

1384

Construção da Ferrovia 
Transcontinental em 
Rondônia: Vilhena a Porto 
Velho

Vilhena RO
Porto 
Velho

RO 1.326,1 km

1385
Construção da Ferrovia 
Transcontinental no Acre: 
Acrelândia a Rodrigues Alves

Acrelândia AC
Rodrigues 

Alves
AC 980,9 km

1386
Construção da Ferrovia Norte-
Sul no Maranhão: Açailândia a 
Itinga do Maranhão

Açailândia MA
Itinga do 

Maranhão
MA 61,1 km

1387
Construção da Ferrovia Norte-
Sul no Pará: Dom Eliseu a 
Barcarena

Dom Eliseu PA Barcarena PA 395,9 km

1388
Construção da Ferrovia 
Norte-Sul no Pará: ramal de 
Espadarte

Paragomi-
nas

PA Curuçá PA 261 km

1389
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em São Paulo: Panorama a 
Pirapozinho

Panorama SP
Pirapozi-

nho
SP 137 km

1390
Construção da Ferrovia Norte-
Sul no Paraná: Santo Inácio a 
Vitorino

Santo 
Inácio

PR Vitorino PR 481 km

1391
Construção da Ferrovia Norte-
Sul em Santa Catarina: São 
Lourenço do Oeste a Chapecó

São Lou-
renço do 

Oeste
SC Chapecó SC 104 km

1392
Construção da Ferrovia Norte-
Sul no Rio Grande do Sul: Erval 
Grande a Rio Grande

Erval 
Grande

RS Rio Grande RS 549 km

1393
Construção de acesso 
ferroviário: Conceição da Feira

Conceição 
da Feira

BA
Conceição 

da Feira
BA 30 km

1398
Construção de ferrovia na 
Serra do Tigre em Minas 
Gerais: Ibiá a Sete Lagoas

Ibiá MG
Sete La-

goas
MG 400 km

1402
Construção de ligação 
ferroviária no Paraná: 
Guarapuava a Pato Branco

Guarapua-
va

PR
Pato 

Branco
PR 184 km

1404
Construção de ferrovia em 
Pernambuco: Petrolina a 
Salgueiro

Petrolina PE Salgueiro PE 242 km

1412

Construção de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Norte: Jucurutu a Porto do 
Mangue

Jucurutu RN
Porto do 
Mangue

RN 115 km

1421

Construção de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Serafi na Corrêa a Muitos 
Capões

Serafi na 
Corrêa

RS
Muitos 
Capões

RS 66 km

1422
Construção de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Triunfo a Pelotas

Triunfo RS Pelotas RS 280 km

1423
Construção do ramal 
ferroviário de Candiota

Candiota RS Candiota RS 18 km

Continuação
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Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Infraestrutura Ferroviária

Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Constru-
ção de 

Ferrovia

1429
Construção de ligação 
ferroviária em Santa Catarina: 
Lages a Tubarão

Lages SC Tubarão SC 200 km

1434
Construção da Ferrovia Oeste 
do Paraná: Paranaguá a Foz 
do Iguaçu

Paranaguá PR
Foz do 
Iguaçu

PR 870 km

1440
Construção da Ferrovia 
Litorânea Sul no Rio Grande 
do Sul: Porto Alegre a Torres

Porto 
Alegre

RS Torres RS 212,4 km

1441

Construção da Ferrovia 
Litorânea Sul em Santa 
Catarina: Passo de Torres a 
Içara

Passo de 
Torres

SC Içara SC 97,6 km

1442
Construção da Ferrovia Leste-
Oeste no Paraná: Barracão a 
União da Vitória

Barracão PR
União da 
Vitória

PR 300 km

1450
Construção da ferrovia Uruaçu 
- Campos em Goiás: Uruaçu a 
Planaltina

Uruaçu GO Planaltina GO 281,8 km

1451
Construção da ferrovia Uruaçu 
- Campos no Distrito Federal: 
Brasília

Brasília DF Brasília DF 79,9 km

1452
Construção da ferrovia Uruaçu 
- Campos em Goiás: Cristalina

Cristalina GO Cristalina GO 40,7 km

1453

Construção da ferrovia Uruaçu 
- Campos em Minas Gerais: 
Cabeceira Grande a Patrocínio 
do Muriaé

Cabeceira 
Grande

MG
Patrocínio 
do Muriaé

MG 1.107,1 km

1454

Construção da ferrovia Uruaçu 
- Campos no Rio de Janeiro: 
Laje do Muriaé a São João da 
Barra

Laje do 
Muriaé

RJ
São João 
da Barra

RJ 196,5 km

1455
Construção de travessia 
ferroviária em Belo Horizonte

Belo Hori-
zonte

MG
Belo Hori-

zonte
MG 25 km

1458
Construção da ferrovia Cuiabá 
- Santarém no Mato Grosso: 
Cuiabá a Novo Mundo

Cuiabá MT
Novo 

Mundo
MT 807,4 km

1459
Construção da ferrovia Cuiabá 
- Santarém no Pará: Novo 
Progresso a Santarém

Novo Pro-
gresso

PA Santarém PA 992,6 km

1460

Construção da Estrada 
de Ferro Carajás no Pará: 
Parauapebas a Canaã dos 
Carajás

Parauape-
bas

PA
Canaã dos 

Carajás
PA 100 km

1461

Construção de ligação 
ferroviária em Tocantins: 
Colinas do Tocantins a Couto 
Magalhães

Colinas do 
Tocantins

TO
Couto Ma-

galhães
TO 87 km

1462

Construção de ligação 
ferroviária no Pará: Conceição 
do Araguaia a Santana do 
Araguaia

Conceição 
do Ara-
guaia

PA
Santana 
do Ara-
guaia

PA 245 km

1463

Construção de ligação 
ferroviária no Mato Grosso: 
Vila Rica a Ribeirão 
Cascalheira

Vila Rica MT
Ribeirão 

Cascalhei-
ra

MT 367 km

1464
Construção do contorno 
ferroviário de Três Lagoas

Três La-
goas

MS
Três La-

goas
MS 12 km

1468
Construção do acesso 
ferroviário à hidrovia do São 
Francisco

Juazeiro BA Juazeiro BA 7 km

1469

Construção da ligação 
ferroviária Paranaguá São 
Francisco do Sil no Paraná: 
Paranaguá a Guaratuba

Paranaguá PR
Guarata-

tuba
PR 54 km

Continuação
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Constru-
ção de 

Ferrovia

1470

Construção da ligação 
ferroviária Paranaguá - São 
Francisco do Sul em Santa 
Catarina: Garuva a São 
Francisco do Sul

Garuva SC
São Fran-
cisco do 

Sul
SC 32 km

1471
Construção de variante 
ferroviária de Estrela a Rio 
Pardo

Estrela RS Rio Pardo RS 80 km

1473
Construção do contorno 
ferroviário de Santa Maria

Santa 
Maria

RS
Santa 
Maria

RS 6 km

1475
Construção do contorno 
ferroviário de Pelotas

Pelotas RS Pelotas RS 5,1 km

1478

Construção da ligação 
ferroviária Uberlândia - Alto 
Araguaia em Minas Gerais: 
Uberlândia a Cachoeira 
Dourada

Uberlândia MG
Cachoeira 
Dourada

MG 178,2 km

1479

Construção da ligação 
ferroviária Uberlândia - Alto 
Araguaia em Goiás: Cachoeira 
Dourada a Santa Rita do 
Araguaia

Cachoeira 
Dourada

GO
Santa 

Rita do 
Araguaia

GO 521,8 km

1483
Construção do acesso 
ferroviário à Mina 101, em Içara

Içara SC Içara SC 4,5 km

1484
Construção do acesso 
ferroviário à Mina de Maracajá

Içara SC Maracajá SC 12 km

1485
Construção do acesso 
ferroviário às Minas de Lauro 
Muller

Treviso SC
Lauro 
Muller

SC 12 km

1717
Construção do contorno 
ferroviário de Sobral

Sobral CE Sobral CE 14,1 km

1718
Construção do contorno 
ferroviário de Pires do Rio

Pires do 
Rio

GO
Pires do 

Rio
GO 9 km

1719
Construção do contorno 
ferroviário de Patrocínio

Patrocínio MG Patrocínio MG 21 km

1720
Construção do contorno 
ferroviário de Corinto

Corinto MG Corinto MG 12,5 km

1721
Construção do contorno 
ferroviário de Montes Claros

Montes 
Claros

MG
Montes 
Claros

MG 21,4 km

1722
Construção do contorno 
ferroviário de Apucarana

Apucarana PR Apucarana PR 20,2 km

1723
Construção de variante 
ferroviária: Arapongas a 
Jataizinho

Arapongas PR Jataizinho PR 89,1 km

1724
Construção do contorno 
ferroviário de Cornélio 
Procópio

Cornélio 
Procópio

PR
Cornélio 
Procópio

PR 11,5 km

1725
Construção do contorno 
ferroviário de Bandeirantes

Bandeiran-
tes

PR
Bandeiran-

tes
PR 5,4 km

1726
Construção do contorno 
ferroviário de Uruguaiana

Uruguaiana RS
Uruguaia-

na
RS 5,9 km

1727
Construção do contorno 
ferroviário de Rio Grande

Rio Grande RS Rio Grande RS 21 km

1728
Construção do contorno 
ferroviário de Santo Amaro

Santo 
Amaro

BA
Santo 
Amaro

BA 9,8 km

Continuação
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária

Constru-
ção de 

Ferrovia

1729
Construção do contorno 
ferroviário de Candeias

Candeias BA Candeias BA 5,2 km

1730
Construção de variante 
ferroviária: Juiz de Fora

Juiz de 
Fora

MG
Juiz de 

Fora
MG 52 km

1731
Construção do contorno 
ferroviário de Macaé

Macaé RJ Macaé RJ 13,5 km

1732
Construção do contorno 
ferroviário de Campos dos 
Goytacazes

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ 22 km

1733
Construção do contorno 
ferroviário de Araquari 

Araquari SC Araquari SC 3,9 km

1734
Construção de variante 
ferroviária: Aparecida a Canas

Aparecida SP Canas SP 35,5 km

1735
Construção de variante 
ferroviária: Mirassol a Cedral

Mirassol SP Cedral SP 44 km

1736
Construção do contorno 
ferroviário de Aguaí

Aguaí SP Aguaí SP 5,6 km

1737
Construção do contorno 
ferroviário de Ourinhos

Ourinhos SP Ourinhos SP 32,1 km

Constru-
ção de 

TAV

1365

Construção do trem de alta 
velocidade (TAV) Rio - São 
Paulo em São Paulo: Campinas 
a Queluz

Campinas SP Queluz SP 332 km

1366

Construção do trem de alta 
velocidade (TAV) Rio - São 
Paulo no Rio de Janeiro: 
Resende ao Rio de Janeiro

Resende RJ
Rio de 

Janeiro
RJ 179 km

1465

Construção do trem de 
alta velocidade (TAV) Belo 
Horizonte - Curitiba em Minas 
Gerais: Belo Horizonte a Poços 
de Caldas

Belo Hori-
zonte

MG
Poços de 

Caldas
MG 473,2 km

1466

Construção do trem de 
alta velocidade (TAV) Belo 
Horizonte - Curitiba em São 
Paulo: São Sebastião da 
Grama a Ribeira

São Se-
bastião da 

Grama
SP Ribeira SP 574,4 km

1467

Construção do trem de 
alta velocidade (TAV) Belo 
Horizonte - Curitiba no Paraná: 
Adrianópolis a Curitiba

Adrianó-
polis

PR Curitiba PR 102,4 km

Duplica-
ção de 

Ferrovia

0034
Duplicação de tramo 
ferroviário entre Curitiba e 
Paranaguá

Curitiba PR Paranaguá PR 105,0 km

1375

Duplicação da Estrada 
de Ferro Carajás no Pará: 
Parauapebas a Bom Jesus do 
Tocantins

Parauape-
bas

PA
Bom Jesus 
do Tocan-

tins
PA 159,0 km

1376

Duplicação da Estrada de 
Ferro Carajás no Maranhão: 
São Pedro da Água Branca a 
São Luís

São Pedro 
da Água 
Branca

MA São Luís MA 446,0 km

1488
Duplicação de ligação 
ferroviária: Campinas a Santos

Campinas SP Santos SP 250 km

Elimina-
ção de 

Gargalos

0883
Eliminação de passagem em 
nível em Porto Alegre

Porto 
Alegre

RS
Porto 
Alegre

RS 1 un

1687
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Guarujá

Guarujá SP Guarujá SP 1 un

1688
Remoção de invasões da faixa 
de domínio na Bahia: Iaçu a 
Salvador

Iaçu BA Salvador BA 3 un

Continuação
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Elimina-
ção de 

Gargalos

1689
Remoção de invasões da 
faixa de domínio no Ceará: 
Fortaleza a Sobral

Fortaleza CE Sobral CE 3 un

1690
Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Espírito Santo: 
Cariacica a Mimoso do Sul

Cariacica ES
Mimoso do 

Sul
ES 7 un

1691
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Pires do Rio

Pires do 
Rio

GO
Pires do 

Rio
GO 1 un

1692
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Timon

Timon MA Timon MA 1 un

1693

Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Minas Gerais: 
Belo Horizonte a Santana do 
Deserto

Belo Hori-
zonte

MG
Santana 

do Deserto
MG 10 un

1694
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Minas Gerais: 
Belo Horizonte a Patrocínio

Belo Hori-
zonte

MG Patrocínio MG 10 un

1695
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Uberaba

Uberaba MG Uberaba MG 1 un

1696
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Minas Gerais: 
Santa Luzia a Montes Claros

Santa Luzia MG
Montes 
Claros

MG 2 un

1697
Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Mato Grosso do 
Sul: Corumbá a Campo Grande

Corumbá MS
Campo 
Grande

MS 5 un

1698
Remoção de invasões da 
faixa de domínio na Paraíba: 
Campina Grande a Santa Rita

Campina 
Grande

PB Santa Rita PB 4 un

1699

Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Pernambuco: 
Aliança a Cabo de Santo 
Agostinho

Aliança PE
Cabo de 
Santo 

Agostinho
PE 3 un

1700
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Castelo do Piauí

Castelo do 
Piauí

PI
Castelo do 

Piauí
PI 1 un

1701
Remoção de invasões da 
faixa de domínio no Paraná: 
Morretes a Maringá

Morretes PR Maringá PR 6 un

1702
Remoção de invasões da 
faixa de domínio no Paraná: 
Rolândia a Cambará

Rolândia PR Cambará PR 2 un

1703
Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Rio de Janeiro: 
Três Rios a Barra do Piraí

Três Rios RJ
Barra do 

Piraí
RJ 3 un

1704
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Barra do Piraí

Barra do 
Piraí

RJ
Barra do 

Piraí
RJ 1 un

1705

Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Rio de Janeiro: 
Campos dos Goytacazes a 
Itaboraí

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ Itaboraí RJ 7 un

1706
Remoção de invasão da faixa 
de domínio: Canoas

Canoas RS Canoas RS 1 un

1707
Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Rio Grande do 
Sul: Uruguaiana a Pelotas

Uruguaiana RS Pelotas RS 6 un

1708

Remoção de invasões da faixa 
de domínio no Rio Grande do 
Sul: Dilermando de Aguiar a 
Triunfo

Dilermando 
de Aguiar

RS Triunfo RS 4 un

1709

Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Santa Catarina: 
Irineópolis a São Francisco 
do Sul

Irineópolis SC
São Fran-
cisco do 

Sul
SC 6 un

Continuação
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Elimina-
ção de 

Gargalos

1710
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Santa Catarina: 
Mafra a Lages

Mafra SC Lages SC 2 un

1711
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em Santa Catarina: 
Imbituba a Içara

Imbituba SC Içara SC 5 un

1712
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em São Paulo: Moji 
das Cruzes a Queluz

Moji das 
Cruzes

SP Queluz SP 9 un

1713
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em São Paulo: 
Cubatão a Votuporanga

Cubatão SP
Votupo-
ranga

SP 23 un

1714
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em São Paulo: 
Aguaí a Campinas

Aguaí SP Campinas SP 2 un

1715
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em São Paulo: 
Avaré a Canitar

Avaré SP Canitar SP 3 un

1716
Remoção de invasões da faixa 
de domínio em São Paulo: 
Cubatão a Castilho

Cubatão SP Castilho SP 18 un

1738
Eliminação de passagem em 
nível: Capão do Leão

Capão do 
Leão

RS
Capão do 

Leão
RS 1 un

1739
Eliminação de passagem em 
nível: Santa Maria

Santa 
Maria

RS
Santa 
Maria

RS 1 un

1740
Eliminação de passagens em 
nível no Paraná: Paranaguá a 
Maringá

Paranaguá PR Maringá PR 19 un

1741
Eliminação de passagens em 
nível no Paraná: Andirá a Uraí

Andirá PR Uraí PR 3 un

1742
Eliminação de passagens em 
nível no Ceará: Fortaleza a 
Tamboril

Fortaleza CE Tamboril CE 14 un

1743
Eliminação de passagem em 
nível: Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

CE
Juazeiro 
do Norte

CE 1 un

1744
Eliminação de passagens em 
nível no Espírito Santo: Baixo 
Guandu a Cariacica

Baixo 
Guandu

ES Cariacica ES 4 un

1745
Eliminação de passagens em 
nível em Goiás: Leopoldo de 
Bulhões a Cumari

Leopoldo 
de Bulhões

GO Cumari GO 6 un

1746
Eliminação de passagens em 
nível no Maranhão: Itapecuru 
Mirim a Caxias

Itapecuru 
Mirim

MA Caxias MA 2 un

1747
Eliminação de passagens em 
nível em Minas Gerais: Belo 
Horizonte a Antônio Carlos

Belo Hori-
zonte

MG
Antônio 
Carlos

MG 18 un

1748
Eliminação de passagens 
em nível em Minas Gerais: 
Aimorés a Serra do Salitre

Aimorés MG
Serra do 
Salitre

MG 35 un

1749
Eliminação de passagens em 
nível em Minas Gerais: Santa 
Luzia a Espinosa 

Santa Luzia MG Espinosa MG 8 un

1750
Eliminação de passagem em 
nível: Aparecida do Taboado

Aparecida 
do Taboado

MS
Aparecida 
do Taboa-

do
MS 1 un

1751
Eliminação de passagens em 
nível em Mato Grosso do Sul: 
Corumbá a Água Clara

Corumbá MS Água Clara MS 5 un

1752
Eliminação de passagem em 
nível: Alto Taquari

Alto Ta-
quari

MT
Alto Ta-

quari
MT 1 un
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária

Elimina-
ção de 

Gargalos

1753
Eliminação de passagens em 
nível na Paraíba: Mogeiro a 
Triunfo

Mogeiro PB Triunfo PB 13 un

1754
Eliminação de passagens em 
nível em Pernambuco: Carpina 
a Camaragibe

Carpina PE
Camara-

gibe
PE 3 un

1755
Eliminação de passagens 
em nível no Piauí: Teresina a 
Castelo do Piauí

Teresina PI
Castelo do 

Piauí
PI 4 un

1756
Eliminação de passagens 
em nível em São Paulo: 
Itaquaquecetuba a Queluz

Itaquaque-
cetuba

SP Queluz SP 13 un

1757
Eliminação de passagens em 
nível em São Paulo: Louveira 
a Jales

Louveira SP Jales SP 16 un

1758
Eliminação de passagem em 
nível: Cerqueira César

Cerqueira 
César

SP
Cerqueira 

César
SP 1 un

1759
Eliminação de passagens em 
nível em São Paulo: Cubatão 
a Bauru

Cubatão SP Bauru SP 13 un

1760
Eliminação de passagens em 
nível em Santa Catarina: Porto 
União a São Bento do Sul

Porto 
União

SC
São Bento 

do Sul
SC 2 un

1761
Eliminação de passagens em 
nível em Santa Catarina: Santa 
Cecília a Mafra

Santa 
Cecília

SC Mafra SC 5 un

1762
Eliminação de passagens em 
nível em Santa Catarina: Içara 
a Siderópolis

Içara SC
Sideró-

polis
SC 8 un

1763
Eliminação de passagens 
em nível no Rio de Janeiro: 
Itaguaí a Três Rios

Itaguaí RJ Três Rios RJ 13 un

1764
Eliminação de passagens em 
nível no Rio de Janeiro: Barra 
Mansa a Pinheiral

Barra 
Mansa

RJ Pinheiral RJ 8 un

1765
Eliminação de passagens em 
nível na Bahia: Brumado a 
Simões Filho

Brumado BA
Simões 

Filho
BA 12 un

Recupe-
ração de 
Ferrovia

0009
Recuperação de ramal 
ferroviário: Barra Mansa

Barra 
Mansa

RJ
Barra 
Mansa

RJ 5,8 km

0041
Recuperação da ferrovia da 
Linha Centro: Juazeiro ao 
porto de Aratu

Juazeiro BA Candeias BA 600 km

1394

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem 
de passageiros na Bahia: 
Conceição da Feira a 
Alagoinhas

Conceição 
da Feira

BA Alagoinhas BA 238 km

1396

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros em Minas Gerais: 
Belo Horizonte a Conselheiro 
Lafaiete

Belo Hori-
zonte

MG
Conselhei-
ro Lafaiete

MG 149 km

1397

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros em Minas Gerais: 
Bocaiúva a Janaúba

Bocaiúva MG Janaúba MG 217 km

1399
Recuperação de ferrovia 
na Serra do Tigre em Minas 
Gerais: Pratinha a Tapiraí

Pratinha MG Tapiraí MG 50 km

1400
Recuperação de ligação 
ferroviária na Paraíba: 
Campina Grande a Cabedelo

Campina 
Grande

PB Cabedelo PB 170 km

Continuação
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Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Recupe-
ração de 
Ferrovia

1401

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros no Paraná: 
Londrina a Maringá

Londrina PR Maringá PR 122 km

1405

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros em Pernambuco: 
Recife a Caruaru

Recife PE Caruaru PE 139 km

1406
Recuperação de ferrovia no 
Piauí: Altos a Luís Correia

Altos PI
Luís Cor-

reia
PI 100 km

1407
Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio de Janeiro: 
Barra do Piraí a Itaguaí

Barra do 
Piraí

RJ Itaguaí RJ 90 km

1408

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros no Rio de Janeiro: 
Campos a Macaé

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ Macaé RJ 149 km

1409

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros no Rio de Janeiro: 
Santa Cruz a Mangaratiba

Rio de 
Janeiro

RJ
Mangara-

tiba
RJ 49 km

1413
Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Cacequi a Rio Grande

Cacequi RS Rio Grande RS 896 km

1416
Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Cruz Alta a Santa Maria

Cruz Alta RS
Santa 
Maria

RS 150 km

1417

Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio Grande 
do Sul: Porto Alegre a 
Uruguaiana

Porto 
Alegre

RS
Uruguaia-

na
RS 800 km

1418
Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Roca Sales a Triunfo

Roca Sales RS Triunfo RS 136 km

1424

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros no Rio Grande do 
Sul: Bento Gonçalves a Caxias 
do Sul

Bento Gon-
çalves

RS
Caxias do 

Sul
RS 65 km

1427

Recuperação de ligação 
ferroviária em Santa Catarina: 
Porto União a São Francisco 
do Sul

Porto 
União

SC
São Fran-
cisco do 

Sul
SC 460 km

1428
Recuperação de ligação 
ferroviária em Santa Catarina: 
Imbituba a Urussanga

Imbituba SC Urussanga SC 200 km

1432

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros em São Paulo: 
São Paulo a Itapetininga

São Paulo SP
Itapetinin-

ga
SP 199 km

1433

Recuperação de ferrovia 
para operação de trem de 
passageiros em Sergipe: São 
Cristóvão a Laranjeiras

São Cristó-
vão

SE
Laranjei-

ras
SE 40 km

1435
Recuperação da ferrovia 
Santos - Cuiabá em São Paulo: 
Santos a Rubinéia

Santos SP Rubinéia SP 888,0 km

1436

Recuperação da ferrovia 
Santos - Cuiabá em Mato 
Grosso do Sul: Aparecida do 
Taboado a Costa Rica

Aparecida 
do Taboado

MS Costa Rica MS 423,1 km

Continuação
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Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Infraestrutura Ferroviária

Infraestrutura Categoria
Número 

do
Projeto

Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Ferroviária
Recupe-
ração de 
Ferrovia

1437

Recuperação da ferrovia 
Santos - Cuiabá em Mato 
Grosso: Alto Taquari a Alto 
Araguaia

Alto Ta-
quari

MT
Alto Ara-

guaia
MT 108,8 km

1438

Recuperação da ferrovia 
Corumbá - Santos em Mato 
Grosso do Sul: Corumbá a Três 
Lagoas

Corumbá MS
Três La-

goas
MS 644,7 km

1439
Recuperação da ferrovia 
Corumbá - Santos em São 
Paulo: Castilho a Santos

Castilho SP Santos SP 630,3 km

1456

Recuperação da ligação 
ferroviária entre Iguatama a 
Barra Mansa em Minas Gerais: 
Iguatama a Passa-Vinte

Iguatama MG
Passa-
Vinte

MG 371,8 km

1457

Recuperação da ligação 
ferroviária entre Iguatama 
a Barra Mansa no Rio de 
Janeiro: Quatis a Barra Mansa

Quatis RJ
Barra 
Mansa

RJ 48,2 km

1472
Recuperação de ligação 
ferroviária no Rio Grande do 
Sul: Passo Fundo a Roca Sales

Passo 
Fundo

RS Roca Sales RS 157 km

1476

Recuperação da ferrovia Passo 
Fundo - Porto União no Rio 
Grande do Sul: Passo Fundo a 
Marcelino Ramos

Passo 
Fundo

RS
Marcelino 

Ramos
RS 136 km

1477

Recuperação da ferrovia 
Passo Fundo - Porto União em 
Santa Catarina: Alto Bela Vista 
a Porto União

Alto Bela 
Vista

SC
Porto 
União

SC 292 km

1480
Remodelagem de ligação 
ferroviária no Paraná: 
Cascavel a Laranjeiras do Sul

Cascavel PR
Laranjei-
ras do Sul

PR 140 km

1481
Recuperação do ramal 
ferroviário de Caxias do Sul

Caxias do 
Sul

RS Garibaldi RS 44 km

1482
Recuperação de ferrovia no 
Maranhão: São Luís a Timon

São Luís MA Timon MA 383 km

1486
Remodelagem de ligação 
ferroviária: Araguari a Ibiá

Araguari MG Ibiá MG 121 km

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.

Continuação
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APÊNDICE C
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Terminais Intermodais

Infraestrutura Categoria ID Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Terminal

Adequa-
ção de 

Terminal 
de Carga 

0398
Adequação de terminal de 
carga em Pirapora: hidrovia 
São Francisco

Pirapora MG Pirapora MG 1 un

0405
Adequação de terminal de 
carga em Corumbá: hidrovia 
Paraguai

Corumbá MS Corumbá MS 1 un

0459
Adequação de terminal de 
carga em Macaé

Macaé RJ Macaé RJ 1 un

0490
Adequação de terminal de 
carga em Uruguaiana: hidrovia 
Uruguai

Uruguaiana RS
Uruguaia-

na
RS 1 un

0501
Adequação de terminal de 
carga em Imbituba

Imbituba SC Imbituba SC 1 un

0544
Adequação de terminal de 
carga em Pederneiras 

Pedernei-
ras

SP
Pedernei-

ras
SP 1 un

2386
Adequação de terminal de 
carga em Juazeiro

Juazeiro BA Juazeiro BA 1 un

Constru-
ção de 

Terminal 
de Carga

0333
Construção de terminal 
de carga em Porto Real do 
Colégio

Porto Real 
do Colégio

AL
Porto Real 
do Colégio

AL 1 un

0351
Construção de terminal de 
carga em Teixeira de Freitas

Teixeira de 
Freitas

BA
Teixeira de 

Freitas
BA 1 un

0373
Construção de terminal de 
carga em Estreito: hidrovia 
Araguaia - Tocantins

Estreito MA Estreito MA 1 un

0375
Construção de terminal de 
carga em Imperatriz: hidrovia 
Araguaia-Tocantins

Imperatriz MA Imperatriz MA 1 un

0400
Construção de terminal de 
carga em Campo Grande

Campo 
Grande

MS
Campo 
Grande

MS 1 un

0406
Construção de terminal de 
carga em Três Lagoas

Três
Lagoas

MS
Três

Lagoas
MS 1 un

0421
Construção de terminal de 
carga em Marabá: hidrovia 
Araguaia-Tocantins

Marabá PA Marabá PA 1 un

0432
Construção de terminal de 
carga em Petrolina

Petrolina PE Petrolina PE 1 un

0433
Construção de terminal de 
carga em Teresina

Teresina PI Teresina PI 1 un

0434
Construção de terminal de 
cargas em Eliseu Martins

Eliseu 
Martins

PI
Eliseu 

Martins
PI 1 un

0444
Construção de terminal de 
carga em Foz do Iguaçu: 
hidrovia do Paraná

Foz do 
Iguaçu

PR
Foz do 
Iguaçu

PR 1 un

0446
Construção de terminal de 
carga em Cambará

Cambará PR Cambará PR 1 un

0447
Construção de terminal de 
carga em União da Vitória

União da 
Vitória

PR
União da 
Vitória

PR 1 un

0457
Construção de terminal 
de carga em Campos dos 
Goytacazes

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ

Campos 
dos Goyta-

cazes
RJ 1 un

0458
Construção de terminal de 
carga em Itaperuna

Itaperuna RJ Itaperuna RJ 1 un

0489
Construção de terminal de 
carga em Triunfo

Triunfo RS Triunfo RS 1 un

0505
Construção de terminal de 
carga em Dionísio Cerqueira

Dionísio 
Cerqueira

SC
Dionísio 

Cerqueira
SC 1 un

0509
Construção de terminal de 
carga em Laranjeiras

Laranjeiras SE
Laranjei-

ras
SE 1 un



225

AP
ÊN

DI
CE

S

APÊNDICE C
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Terminais Intermodais

Infraestrutura Categoria ID Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Terminal

Constru-
ção de 

Terminal 
de Carga

0539
Construção de terminal de 
carga em Colômbia: hidrovia 
do rio Grande

Colômbia SP Colômbia SP 1 un

0541
Construção de terminal de 
carga em Igarapava: hidrovia 
do rio Grande

Igarapava SP Igarapava SP 1 un

0547
Construção de terminal de 
carga no Tietê: hidrovia do 
Tietê

Tietê SP Tietê SP 1 un

0550
Construção de terminal de 
carga em Aguiarnópolis: 
hidrovia Araguaia-Tocantins

Aguiarnó-
polis

TO
Aguiarnó-

polis
TO 1 un

0554
Construção de terminal de 
carga em Palmas: hidrovia 
Araguaia - Tocantins

Palmas TO Palmas TO 1 un

0731
Construção de terminal de 
carga em Curitiba

Curitiba PR Curitiba PR 1 un

0733
Construção de terminal de 
carga em Cascavel

Cascavel PR Cascavel PR 1 un

1766
Construção de terminal de 
carga em Lucas do Rio Verde

Lucas do 
Rio Verde

MT
Lucas do 
Rio Verde

MT 1 un

1773
Construção de terminal de 
carga em Campinorte

Campinorte GO
Campi-
norte

GO 1 un

1774
Construção de terminal de 
carga em Alvorada

Alvorada TO Alvorada TO 1 un

1775
Construção de terminal de 
carga em Anápolis: plataforma 
logística multimodal

Anápolis GO Anápolis GO 1 un

1776
Construção de terminal de 
carga em São Simão

São Simão GO São Simão GO 1 un

1777
Construção de terminal de 
carga em Cuiabá

Cuiabá MT Cuiabá MT 1 un

1778
Construção de terminal de 
carga em Dourados

Dourados MS Dourados MS 1 un

1779
Construção de terminal de 
carga em Maracaju

Maracaju MS Maracaju MS 1 un

1781
Construção de terminal de 
carga em Sinop

Sinop MT Sinop MT 1 un

1782
Construção de terminal de 
carga em Santarém

Santarém PA Santarém PA 1 un

1783
Construção de terminal de 
carga em Salgueiro

Salgueiro PE Salgueiro PE 1 un

1784
Construção de terminal de 
carga em Balsas

Balsas MA Balsas MA 1 un

1786
Construção de terminal de 
carga em Barreiras

Barreiras BA Barreiras BA 1 un

1787
Construção de terminal de 
carga em Brumado

Brumado BA Brumado BA 1 un

1791
Construção de terminal de 
carga em Gurupi

Gurupi TO Gurupi TO 1 un

1793
Construção de terminal de 
cargas em Senador Pompeu

Senador 
Pompeu

CE
Senador 
Pompeu

CE 1 un

1794
Construção de terminal de 
cargas em Mossoró

Mossoró RN Mossoró RN 1 un

1798
Construção de terminal 
de cargas em Ribeirão 
Cascalheira

Ribeirão 
Cascalheira

MT
Ribeirão 

Cascalhei-
ra

MT 1 un

1799
Construção de terminal de 
cargas em Vilhena

Vilhena RO Vilhena RO 1 un

1801
Construção de terminal de 
cargas em Campo Mourão

Campo 
Mourão

PR
Campo 
Mourão

PR 1 un

Continuação
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APÊNDICE C
Projetos do Plano CNT de Transporte e Logística 2014 - Terminais Intermodais

Infraestrutura Categoria ID Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Terminal

Constru-
ção de 

Terminal 
de Carga

1802
Construção de terminal de 
cargas em Laranjeiras do Sul

Laranjeiras 
do Sul

PR
Laranjei-
ras do Sul

PR 1 un

1803
Construção de terminal de 
cargas em Pato Branco

Pato
Branco

PR
Pato 

Branco
PR 1 un

1804
Construção de terminal de 
cargas em Coronel Freitas

Coronel 
Freitas

SC
Coronel 
Freitas

SC 1 un

1805
Construção de terminal de 
cargas em Passo Fundo

Passo 
Fundo

RS
Passo 
Fundo

RS 1 un

1806
Construção de terminal de 
cargas em Lages

Lages SC Lages SC 1 un

1807
Construção de terminal de 
cargas em Bagé

Bagé RS Bagé RS 1 un

1809
Construção de terminal de 
cargas em Itajaí

Itajaí SC Itajaí SC 1 un

1810
Construção de terminal de 
cargas em São José

São José SC São José SC 1 un

1813
Construção de terminal de 
cargas em Foz do Iguaçu

Foz do 
Iguaçu

PR
Foz do 
Iguaçu

PR 1 un

1816
Construção de terminal de 
cargas em Araquari

Araquari SC Araquari SC 1 un

1817
Construção de terminal de 
carga em São Francisco de 
Assis

São Fran-
cisco de 

Assis
RS

São Fran-
cisco de 

Assis
RS 1 un

1861
Construção de terminal de 
carga em Água Clara

Água Clara MS Água Clara MS 1 un

2155

Construção de terminal de 
carga em Mogi das Cruzes: 
Plataformas Logísticas 
Multimodais

Mogi das 
Cruzes

SP
Mogi das 
Cruzes

SP 1 un

2382
Construção de terminal de 
carga em Vitória da Conquista

Vitória da 
Conquista

BA
Vitória da 
Conquista

BA 1 un

2383
Construção de terminal de 
carga em Feira de Santana

Feira de 
Santana

BA
Feira de 
Santana

BA 1 un

2384
Construção de terminal de 
carga em Eunápolis

Eunápolis BA Eunápolis BA 1 un

2385
Construção de terminal de 
carga em Brumado

Brumado BA Brumado BA 1 un

2387
Construção de terminal de 
carga em Santa Filomena

Santa
Filomena

PI
Santa 

Filomena
PI 1 un

2442
Construção de terminal de 
carga em Três Lagoas

Três
Lagoas

MS
Três

Lagoas
MS 1 un

2443
Construção de terminal de 
carga em Corumbá

Corumbá MS Corumbá MS 1 un

2448

Construção de terminal de 
carga em São José do Rio 
Preto: Plataformas Logísticas 
Multimodais

São José 
do Rio 
Preto

SP
São José 

do Rio 
Preto

SP 1 un

2449

Construção de terminal de 
carga em Ribeirão Preto: 
Plataformas Logísticas 
Multimodais

Ribeirão 
Preto

SP
Ribeirão 

Preto
SP 1 un

2450
Construção de terminal de 
carga em Bauru: Plataformas 
Logísticas Multimodais

Bauru SP Bauru SP 1 un

2451

Construção de terminal 
de carga em Campinas: 
Plataformas Logísticas 
Multimodais

Campinas SP Campinas SP 1 un

2452

Construção de terminal 
de carga em Sorocaba: 
Plataformas Logísticas 
Multimodais

Sorocaba SP Sorocaba SP 1 un

Continuação
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Infraestrutura Categoria ID Título
Município 

inicial
UF 

inicial
Município 

fi nal
UF 

fi nal
Dimensão Unid.

Terminal

Constru-
ção de 

Terminal 
de Carga

2453
Construção de terminal de 
carga em Jundiaí: Plataformas 
Logísticas Multimodais

Jundiaí SP Jundiaí SP 1 un

2454

Construção de terminal 
de carga em São Jose 
dos Campos: Plataformas 
Logísticas Multimodais

São José 
dos

Campos
SP

São José 
dos

Campos
SP 1 un

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.

Continuação
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TABELA A
Intervenções com projetos concluídos

Empreendimento/
Concessão

Portaria de Aprovação
Objeto Valor

Nº Data

Apucarana/PR ALL - 
EF: 481

 
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
do Município de Apucarana/PR

R$ 262.900.979,28

Bálsamo/SP ALL - 
EF: 364

PROJETO EXECUTIVO - Contrução
de Passagem Inferior com 50,19 m

R$ 206.185,00

Bauru/SP ALL - EF: 
265

414 03/05/2013
PROJETO EXECUTIVO - Transposição
da Linha Férrea no Município de Bauru/SP

R$ 14.074.925,59

Botucatu/SP ALL - 
EF: 265

894 30/09/2013
PROJETO EXECUTIVO - Transposição
da Linha Férrea no Município de Botucatu/SP

R$ 14.333.077,96

Camaçari/BA FCA - 
EF: 431

495 23/11/2009
PROJETO EXECUTIVO - Variante de Ligação 
do Polo Petroquímico de Aratu ao Município 
de Camaçari/BA

R$ 147.203.635,87

Candeias/BA FCA - 
EF: 025

426 28/04/2011
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
do Município de Candeias/BA

R$ 46.266.215,59

Catiguá/SP ALL - EF: 
364

381 14/04/2010
PROJETO EXECUTIVO - Transposição
da Linha Férrea no Município de Catiguá/SP

R$ 11.349.618,53

Divinópolis/MG FCA - 
EF: 262

1.545 23/09/2009
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
de Divinópolis/MG

R$ 117.287.760,61

Itaúna/MG FCA - EF: 
262

385 19/04/2012
PROJETO EXECUTIVO - Remanejamento 
da Linha Férrea no Município de Itaúna/MG

R$ 2.198.624,87

Jales/SP ALL - EF: 
364

513 11/05/2009
PROJETO EXECUTIVO - Transposição
da Linha Férrea no Município de Jales/SP

R$ 6.376.554,34

Jaú/SP ALL - EF: 
366

851 19/09/2013
PROJETO EXECUTIVO - Transposição
da Linha Férrea no Município de Jaú/SP

R$ 5.761.455,36

Joinville/SC - EF: 
485

1302 06/10/2006
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
de Joinville/SC

R$ 1.250.000,00

Matão/SP ALL - EF: 
364

354 18/04/2012
PROJETO EXECUTIVO - Transposição 
da Linha Férrea em Desnível no Perímetro 
Urbano de Matão/SP

R$ 500.000,00

Mogi das Cruzes/SP 
MRS-CPTM - EF:05

1609 17/12/2009
PROJETO EXECUTIVO - Transposição 
da Linha Férrea no Município de Mogi
das Cruzes/SP

-

Ourinhos/SP ALL - 
EF: 369

1.338 11/12/2013
PROJETO EXECUTIVO - Implantação 
do Contorno Ferroviário do Município
de Ourinhos/SP

R$ 138.754.583,52

Rolândia/PR ALL - 
EF: 369

1.037 01/11/13
PROJETO EXECUTIVO - Implantação
de Obras de Artes Especiais no Município
de Rolândia/PR

R$ 41.733.429,14

Santo Amaro/BA 
FCA - EF: 025

955 14/01/2011
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
de Santo Amaro/BA

R$ 70.778.407,54

Santo Antônio do 
Monte/MG ALL - EF: 
262/265

51 09/01/2014
PROJETO EXECUTIVO - Implantação
do Contorno Ferroviário de Santo Antônio
do Monte/SP

R$ 32.656.769,78

APÊNDICE D
Intervenções do Prosefer com identifi cação do status das obras ou projetos
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Empreendimento/
Concessão

Portaria de Aprovação
Objeto Valor

Nº Data

São Carlos (Av. Mo-
rumbi - R. Guará)/SP 
ALL - EF: 364

PROJETO EXECUTIVO - Construção de 2 
viadutos cada um com 21 m, na Av. Morumbi, 
no Município de São Carlos

R$ 19.519.976,76

São Carlos (Monjo-
linho)/SP ALL - EF: 
364

1.255 27/11/2012
PROJETO EXECUTIVO - Ampliação da Seção 
de Vazão do Córrego Monjolinho/SP

R$ 5.366.429,65

São Félix/BA (Rea-
dequação) FCA - EF: 
025; 490

490 12/05/2005
PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário 
de São Félix/BA

R$ 250.657.569,83

São Francisco do Sul 
ALL - EF: 485

685 11/07/2012
PROJETO EXECUTIVO - Realocação
do Projeto Executivo, na área portuária
de São Francisco do Sul/SC

R$ 31.482.878,47

Serrana/SP FCA - EF: 
446

532 04/06/2012
PROJETO EXECUTIVO - Construção
do Polo Intermodal Regional de Serrana/SP

R$ 3.026.684,13

Fonte:  Dnit.

Continuação
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TABELA B
Intervenções com projetos em análise

Empreendimento/
Concessão

Objeto Modelo de Contrato Fase

Arcos/MG
Obra de arte especial
de transposição em Arcos/MG

Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

Bauru/SP
EVTEA Contorno ferroviário do 
Município de Bauru/SP

Doação de Projeto Em análise

Curitiba/PR
Estudo de Viabilidade Técnico 
Econômico Ambiental

Contrato DIF 
1075/2014

Em análise

Itaguaí/RJ (Viaduto Ari 
Parreiras)

Construção de viaduto para
transposição da via férrea

Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

Itaguaí/RJ (Viaduto Cha-
peró)

Construção de viaduto para 
transposição da via férrea

Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

Itaguaí/RJ (Viaduto Esta-
ção)

Construção de viaduto para 
transposição da via férrea

Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

Itaquaquecetuba/SP
Estudo de Viabilidade Técnico 
Econômico Ambiental

Doação de Projeto Em análise

Maringá/PR (Av. Parana-
vaí)

Construção de viaduto ferroviário Doação de Projeto Em análise

Mogi Guaçu/SP
Transposição da linha férrea 
(passagem superior) em Mogi 
Guaçu/SP

Doação de Projeto Em análise

Pindamonhagaba/SP Rebaixamento da linha férrea
Contrato DIF 

262/2009
Fase fi nal de aprovação

Santos Dumont/MG
Contorno ferroviário do Município 
de Santos Dumont/MG

Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

São Félix/BA
Contorno ferroviário do Município 
de São Félix/BA

Contrato DIF 
550/2010

Fase fi nal de aprovação

Siderópolis/SC Construção de viaduto rodoviário Doação de Projeto Fase fi nal de aprovação

Sorocaba/SP
Estudo de Viabilidade Técnico 
Econômico Ambiental

Doação de Projeto Em análise

Sumaré/SP
Construção de ponte sobre o 
Ribeirão Quilombo e sobre a via 
férrea

Doação de Projeto Em análise

Fonte:  Dnit.
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TABELA C
Intervenções com projetos em elaboração

Munícipio Objeto Valor

Avaré
PROJETO EXECUTIVO - Transposição inferior da Via Férrea Rua 
Alagoas

R$ 6.839.060,04

Campinas
PROJETO EXECUTIVO - Transposição inferior da Via Férrea Jardim 
Florence II

R$ 3.752.365,20

Cerqueira Cesar
PROJETO EXECUTIVO - Transposição inferior da Via Férrea Rua Prof. 
Solano de Abreu

R$ 2.700.969,19

Conchas PROJETO EXECUTIVO - OAE Transposição da Via Férrea -

Fernandópolis
PROJETO EXECUTIVO - OAE's de Transposições de Via Férrea 
CEAGESP e CORURIPE 

R$ 9.122.843,11

Guararema
PROJETO EXECUTIVO - OAE de Transposição de Via Férrea Av. D. 
Francisca Lerário e estrada José Franco de Souza

R$ 4.147.480,22

Jales PROJETO EXECUTIVO - Contorno Ferroviário R$ 7.481.770,77

Lençóis Paulista
PROJETO EXECUTIVO - OAE de Transposição da Via Férrea Rua 
Niterói e Transposição inferior na rua Cel. Joaquim Anselmo

-

Limeira
PROJETO EXECUTIVO - OAE de Transposição da Via Férrea
entre as ruas Dr. José Barbosa de Barros e Luís Carneiro

-

Nova Odessa
PROJETO EXECUTIVO - Transposição inferior da Via Férrea 
(duplicação) entre as avenidas Pedro Oliveira e Fuad Assed Maluf

R$ 2.061.649,92

Valinhos
PROJETO EXECUTIVO - OAE de Transposição da Via Férrea entre as 
ruas Senador Vergueiro e Boa Vista

R$ 28.338.332,63

Votuporanga
PROJETO EXECUTIVO - Transposição inferior da Via Férrea 
Av. República do Líbano e viaduto na estrada VTG040

R$ 5.529.736,31

Fonte:  Dnit.
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TABELA D
Obras concluídas

Munícipio Obra

Araraquara/SP Contorno Ferroviário

Campo Belo/MG Contorno Ferroviário

Três Lagoas/MS Contorno Ferroviário

Campo Grande/MS Contorno Ferroviário

Maringá/PR Rebaixamento de Via Férrea

Vespasiano/MG Transposição de Via Férrea

Santa Maria/RS Transposição de Via Férrea

Matão/SP Transposição de Via Férrea

Paverama/RS Transposição de Via Férrea

Campos Altos/MG Transposição de Via Férrea

Alagoinhas/BA Transposição de Via Férrea

Valentim Gentil Transposição de Via Férrea

Londrina/PR Transposição de Via Férrea

Paranaguá/PR Transposição de Via Férrea

Simões Filho/BA Construção de Três Passarelas

Fonte:  Dnit.
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TABELA E
Obras em contratação ou em andamento

Munícipio Objeto Status

Rolândia/PR 1 - Viaduto Em contratação

Juiz de Fora/MG 2 - Viadutos 4 - Pontes 2 - Trincheiras Em construção

Bauru/SP 2 - Viadutos Em contratação

Botucatu/SP 1 - Viaduto Em contratação

São Carlos/SP 1 - Passagem inferior Em contratação

Fonte:  Dnit.
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APÊNDICE E
Empreendimentos ferroviários do Programa de Investimentos em Logística - PIL (2015)

Trecho Localização
Extensão 

(km)
Justifi cativa

Objetivo da 
concessão

Situação atual
Valor 

estimado 
(R$ bilhões)

Modelo de 
concessão

Ferrovia 
Norte-Sul entre 

Palmas - 
Anápolis e 
Barcarena - 
Açailândia

GO/TO/
MA/PA

1.430
Concluir o corredor  

com saídas pelos 
portos do Arco Norte

Integrar as 
malhas das 
concessões 
existentes e 

novas

Edital de
chamamento
nº 06/2014 

(trecho Açailân-
dia - Barcarena) 

7,8

Licitação por 
outorga ou 
comparti-

lhamento de 
investimento

Ferrovia 
Norte-Sul entre 

Anápolis - 
Estrela D’Oeste 
- Três Lagoas

GO/MG/SP/
MS

895

Concluir o corredor 
com interligação com 
polo agroindustrial em 

Três Lagoas

Integrar as 
malhas das 
concessões 
existentes e 

novas

Edital de 
chamamento 
nº 09/2014 

(trecho Estrela 
D’Oeste - 

Dourados)

4,9

Lucas do 
Rio Verde - 
Miritituba

MT/PA 1.140

Melhorar o 
escoamento da 

produção agrícola 
do Mato Grosso pela 
Hidrovia do Tapajós

Integrar as 
malhas das 
concessões 
existentes e 

novas

Edital de 
chamamento 

nº 11/2014 
(trecho Sinop 
-  Miritituba)

9,9

Rio de Janeiro - 
Vitória

RJ/ES 572

Integrar o Porto do 
Rio de Janeiro e os 

terminais privados de 
ambos os estados aos 

portos de Vitória e 
Tubarão

Integrar as 
malhas das 
concessões 
existentes e 

novas

Tomada de 
Subsídios 

nº 010/2013
e Audiência
Pública nº 
005/2015 

7,8

Ferrovia 
Bioceânica

Brasil/Peru 3.500

Rota estratégica de 
escoamento da 

produção, via Pacífi co, 
para os mercados 

asiáticos

Facilitar o 
escoamento 
da produção 

agrícola

Edital de 
chamamento 

nº 10/2014 
(trecho Sapezal 
e Porto Velho)

40,0(1)

Total 7.537 70,4

Investimentos em concessões já existentes: R$ 16,0 bilhões

Investimento total anunciado em ferrovias: R$ 86,4 bilhões (durante todo o contrato)

Nota 1: Investimento estimado com base no custo de construção e material rodante de outras ferrovias brasileiras. 
Fonte: Empresa de Planejamento e Logística - EPL e ANTT.
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