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Locomotiva Baroneza



Primórdios da Ferrovia

 1854: Estrada de Ferro Mauá.

A primeira ferrovia entre Porto de Mauá /

Guia de Pacobaíba (Magé – RJ) e Fragoso,

com 14,5 km Tração à vapor,

ligação porto – interior.

(Inhomirim – RJ).

FERROVIAS

EXISTENTES



Característica da Ferrovia

 Traçados sinuosos e rampas

íngremes

 Bitolas diferentes (1,60 m, 1,435 m,

1,00 m , 0,76 m e 0,60 m).

 Principal meio de transporte de

carga e passageiros.

 Cidades surgem à beira da

ferrovia.

 Diversas ferrovias privadas e

estatais.





A ENGENHARIA FERROVIÁRIA 

BRASILEIRA RECONHECIDA 

MUNDIALMENTE DESDE A 

DUPLICAÇÃO DA SERRA DO 

MAR, EM 1914 (EFCB).





OBJETIVOS ALCANÇADOS PELA RFFSA

A RFFSA foi criada em 1957 e até 1995 alcançou os seguintes

resultados:

 Aumentou o transporte de 30 para mais de 85 milhões de

toneladas anuais.

 Reduziu o quadro de pessoal de mais de 100.000 empregados

para cerca de 37.000, de forma lenta e segura, respeitando os

direitos adquiridos advindos dos diversos regimes de pessoal

de cada ferrovia, significando o aumento aproximado da

produtividade por empregado de 12 vezes.

 Reduziu drasticamente os aportes da União para o seu custeio.

 Promoveu a padronização técnica, operacional e administrativa

das antigas ferrovias, incrementando o intercâmbio e a

integração entre as mesmas.

 Introduziu modernas técnicas administrativas e gerenciais tais

como o seu Sistema de Gerenciamento Operacional – SIGO, que

permitiu o acompanhamento da operação “on-line”, quase que

em tempo real.



INCLUSÃO NO PND E 
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS

Incluída no PND pelo Decreto 473/92, teve a

desestatização de sua primeira malha

realizada em 1996.

Os estudos e a modelagem, conduzidos

pelo BNDES de modo extremamente célere,

foram concluídos em menos de 3 anos.



MODELO ADOTADO

Fracionamento em malhas – fadado ao fracasso pois
acaba a vantagem para transportes a longa distância e
gera malhas boas e malhas deficitárias.

Concessão do negócio, com o arrendamento dos bens
de propriedade da RFFSA e não através da venda do
seu controle acionário.

Metas de produção e de redução de acidentes a serem
revistas a cada 5 anos.

Modelo ”Fluxo de Caixa Descontado” (“filé com osso”)

Criação posterior de um órgão regulador e fiscalizador
das Concessionárias das malhas.

A RFFSA fiscalizaria o arrendamento e teria
participação na fiscalização das concessões
sobretudo nos aspectos de segurança.



É um órgão governamental que

regulamentas prestações de serviços de

transportes terrestres e as atividades

referentes à exploração de ferrovias e

rodovias federais.

A ANTT fiscaliza:

 o transporte ferroviário de cargas e

passageiros do Sistema Nacional de

Viação;



 ANTT (cont.)

o transporte rodoviário de 

cargas e passageiros 

interestadual e 

internacional e o 

arrendamento dos ativos 

operacionais;

O transporte de cargas 

perigosas e especiais em 

ferrovias e rodovias;



VALE

EFVM

EFC

Concessão da exploração do serviço

ferroviário, com propriedade total dos

bens.

 FNSSA: concessão da exploração do

serviço ferroviário com arrendamento

das linhas.





Extensão da Malha Ferroviária - 2015

Extensões em km

Operadoras Reguladas pela 

ANTT
Origem

Bitola
Total

1,6 1 Mista

ALLMN - América Latina 

Logística Malha Norte
- 735 - - 735

ALLMO – América Latina 

Logística Malha Oeste
RFFSA - 1.953 - 1.953

ALLMP - América Latina 

Logística Malha Paulista
RFFSA 1.533 305 269 2.107

ALLMS – América Latina 

Logística Malha Sul
RFFSA - 7.223 - 7.223



Demais Operadoras Origem
Bitola

Total
1,6 1 Mista

EFC – Estrada de Ferro Carajás - 997 - - 997

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas - - 888 - 888

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica RFFSA - 6.904 137 7.041

FNS S/A -Ferrovia Norte-Sul TRAMO 

NORTE (VALEC-Subconcessão)
- 745 - - 745

FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná 

Oeste
- - 248 - 248

FTC – Ferrovia Tereza Cristina RFFSA - 163 - 163

MRS – MRS Logística RFFSA 1.708 - 91 1.799

FTL S/A - Ferrovia Transnordestina Logística RFFSA - 4.257 20 4.277

VALEC/Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul 

TRAMO CENTRAL
- 815 - - 815

Subtotal - 6.533 21.941 517 28.991



Demais Operadoras Origem

Bitola

Total

1,6 1 Mista

Comp. Bras. de Trens Urbanos –

CBTU – Passageiros
- 57 149 - 206

Supervia/CPTM/Trensurb/METR

O-SP RJ – Passageiros
- 832 22 - 854

Trombetas/Jarí/Amapa - Carga - 70 230 - 300

Corcovado/Campos do Jordão - - 51 - 51

Subtotal - 959 452 - 1.411

TOTAL - 7.492 22.393 517 30.402



VALEC

Engenharia, Construção e 

Ferrovias S.A

Empresa Pública, subordinada ao

Ministério dos Transportes.

Objetivo: construção e a

exploração da infra -estrutura

ferroviária do país.



VALEC

Engenharia, Construção e 

Ferrovias S.A
Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007
Dispõe sobre a revitalização do setor ferroviário, altera dispositivos da Lei
no 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras providências.

Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008
Acrescenta e altera dispositivos na Lei no 5.917, de 10 de

setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação;

reestrutura a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias

S.A.; encerra o processo de liquidação e extingue a Empresa

Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT; altera as

Leis nos 9.060, de 14 de junho de 1995, 11.297, de 9 de maio de

2006, e 11.483, de 31 de maio de 2007; revoga a Lei no 6.346, de

6 de julho de 1976, e o inciso I do caput do art. 1o da Lei
no 9.060, de 14 de junho de 1995; e dá outras providências.



VALEC

Engenharia, Construção e 

Ferrovias S.A

Decreto 8.129/2013,

Instituiu a política de livre acesso ao

Subsistema Ferroviário Federal e disciplinou

"a atuação da VALEC - Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A. para o

desenvolvimento dos sistemas de transportes

ferroviário".



Para a engenharia a ferrovia voltou a

ser forte foco de interesse, havendo no

momento carência de técnicos para

atender as necessidades de estudo,

projetos, construção e supervisão dos

novos trechos em implantação.



NA PRÁTICA OCORREU DE FORMA DIFERENTE,

EM FUNÇÃO DOS CENARIOS DE TRABALHO:

 A FERROVIA, TROUXE TÉCNICAS DESDE SUA

CRIAÇÃO DAS MAIS VARIADAS CORRENTES

TECNOLÓGICAS, FATO QUE DIFICULTAVA

ALGUNS MOMENTOS, A LABUTA DOS NOSSOS

EMPREGADOS.

 POR OUTRO LADO, ESTES MESMOS

EMPREGADOS, FORAM OBRIGADOS A UTILIZAREM

SEUS POTENCIAIS DE CRIAÇÃO E

DESENVOLVERAM VÁRIAS TÉCNICAS.



O Brasil está buscando aumentar a

participação da ferrovia no mercado

de transportes, reduzindo os custos de

transporte e corrigindo distorção

histórica.

As novas linhas atendem a necessidade

de integração norte-sul e leste - oeste,

atendendo a interiorização do

desenvolvimento.



Os novos trechos ferroviários abrem

perspectivas de novos portos de

embarque.

Há necessidade de estabelecimento de

modelo de concessão das novas que

assegure acesso democrático ao

transporte ferroviário



BELÉM

PANORAMA

FIGUEIRÓPOLIS

ILHÉUS

LITORAL DO

RIO DE JANEIRO

BOQUEIRÃO 

DA ESPERANÇA

PORTO

MURTINHO

EF 151 (3.100 km)

EF 334 (1.490 km)

EF 234 (4.400 km)
EF 267 (750km)

CONCESSÕES FERROVIÁRIAS DA VALEC

Desenvolvimento Sustentável do BrasilVALEC Ministério
dos Transportes

VILHENA

RIO GRANDE

CAMPINORTE



 EF 151 - Ferrovia Norte-Sul 

(FNS) Liga Belém (PA) a Panorama (SP) 

com 3.100 km.

 EF267 – Panorama (SP) - Porto

Murtinho (MS) – 750 km.

 EF334-Ilhéus (BA) - Figueirópolis

(TO)–FICO–1.490 km.

 EF354-Litoral Norte Fluminense

(RJ)-Brasília (DF) e Uruaçu(GO)-

Cruzeiro do Sul (AC)-4.400 km



 Ferrovia Transnordestina

Ligando Pecém (CE) e Suape (PE) a Eliseu

Martins (PI), em bitola larga (1,60 m) e mista

em alguns trechos, com extensão de 1.728

km, estando atualmente em construção.

A VALEC quer implantar o ramal entre

Porto Franco (MA) a Eliseu Martins.

EFC: duplicação da linha em implantação

Contornos de cidades



Ferrovia Transnordestina – 1.728 km

Bitola 1,60m.







•INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O 

MODO FERROVIÁRIO NO PIL 2015



FERROVIA NORTE-SUL :

• Palmas/TO-Anápolis/GO e Barcarena/MA-Açailândia/PA



•FERROVIA NORTE-SUL: 

• Anápolis/GO-Estrela D’Oeste/SP-Três Lagoas/MS



•LUCAS DO RIO VERDE/MT-MIRITITUBA/PA



RIO DE JANEIRO/RJ-VITÓRIA/ES



FERROVIA BIOCEÂNICA
Trecho brasileiro estimado – 3,5

mil km



CORREDOR BI-OCEÂNICO 

EIXOS PRINCIPAIS  BITOLA MÉTRICA



FERROVIA  BI OCEÂNICA – Trecho brasileiro estimado – 3, 5 Km



DECRETO 8.875/2016

Revoga o Decreto nº 8.129, de 23 de 

outubro de 2013, que institui a política de 

livre acesso ao Subsistema Ferroviário 

Federal e dispõe sobre a atuação da 

VALEC - Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. para o desenvolvimento dos 
sistemas de transportes ferroviário.



NOVOS PROJETOS DE 

GOVERNO

2017



Ferrovia EF-170 – MT/PA – FERROGRÃO

Estudos

Consulta Pública

Acórdão TCU

Edital

Leilão

1º Trimestre de 2018



NOVOS PROJETOS DE 

GOVERNO

2017



EF-170 – MT/PA – FERROGRÃO

Será o novo corredor ferroviário 

de exportação do Brasil pelo Arco 

Norte. 

A ferrovia conta com uma 

extensão de 1.142 km, conectando a 

região produtora de grãos do 

Centro-Oeste ao Estado do Pará, 

desembocando no Porto de 

Miritituba.



EF-334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO 

OESTE LESTE – FIOL

TRECHO ILHÉUS/BA–CAETITÉ/BA–

BARREIRAS/BA–FIGUEIRÓPOLIS/TO

Com 1.527 km de extensão,

estabelecerá à comunicação

entre o porto em Ilhéus e as

cidades baianas de Caetité e

Barreiras a Figueirópolis, no

Tocantins, ponto de interligação

dessa ferrovia com a FNS.









EF-151 - FERROVIA NORTE-SUL – FNS

A Ferrovia Norte Sul – FNS de

Barcarena/PA–Rio Grande/RS foi

projetada para promover a integração

nacional, minimizar custos de

transporte e interligar as regiões

brasileiras, por meio das suas conexões

com ferrovias novas e existentes.





MP 752/2016 

Autorizou a prorrogação e a relicitação

de contratos de parceria dos setores

rodoviário, ferroviário e aeroportuário

que fazem parte do Programa de
Parceria de Investimentos (PPI)



JUSTIFICATIVAS



REDUÇÃO DE ACIDENTES

O transporte ferroviário em

relação ao rodoviário apresenta

índices muito menores de acidentes

significando que são menos vidas

perdidas e menores gastos com as

consequência de acidentes.
 AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

 INVESTIMENTOS



 DESTRAVAR INVESTIMENTOS

 GERAÇÃO DE EMPREGOS.

 MELHORIA DOS SERVIÇOS.



A   REALIDADE



MP 752/2016

 NÃO ESCLARECE O SISTEMÁTICO

DESCUMPRIMENTO DOS CONTRATOS.

 A PERDA DE 16.000 km DOS 28.000 km,

INÚMEROS IMÓVEIS E MATERIAIS

RODANTE.

 COMO FICARÁ O DIREITO DE

PASSAGEM E E A REGULAÇÃO

TARIFÁRIA.



 AO CONTRÁRIO A MP NÃO É UMA 

GARANTIA À NAÇÃO, E SIM UMA 

SUCESSÃO INFINDÁVEL DE GARANTIAS 

“DO FINANCEIRO DA CONCESSÃO”.

 POR FIM, O NOVO CONTRATO PODERÁ 

SER MODIFICADO À MEDIDA EM QUE FOR 

SENDO DESCUMPRIDO, E ATÉ QUE 

PODERÃO COBRAR DA NAÇÃO EVENTUAIS 

PREJUÍZOS OBTIDOS. 



 COMO FICA O TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS NO PAÍS?

 E O MAIOR BEM QUE SÃO OS EMPREGADOS 

DO SETOR FERROVIÁRIO COMO FICAM?



NESTE CENÁRIO COMO FICAMOS 



EXEMPLOS

ACIDENTES



Vinte vagões descarrilaram na zona rural de

Patrocínio MG (Foto: Nádia Souza). 

Locomotivas com Farelo de soja.  



Vinte vagões de uma composição férrea descarrilaram

na madrugada, na zona rural de Patrocínio, no Alto

Paranaíba. O acidente envolveu duas
,
locomotivas da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que

transportava farelo de soja em 94 vagões.

Segundo a assessoria da empresa, a composição seguia

de Araguari, também no Triângulo Mineiro, para o

complexo portuário de Tubarão, no Espírito Santo.

Ninguém se feriu no acidente.



Pelo menos 69 feridos em choque de

comboios no Rio de Janeiro - SUPERVIA

•06/01/2015
Pelo menos 69 pessoas ficaram segunda-feira

feridas num choque entre dois comboios no Rio

de Janeiro, revelaram os organismos de socorro.

O corpo de bombeiros do estado revelou que o

acidente aconteceu na noite de segunda-feira na

estação Presidente Juscelino Kubitschek, no

município de Mesquita, região metropolitana do

Rio de Janeiro, a capital regional.



Após tragédia, moradores ainda temem linha

férrea em Rio Preto/SP – 24/11/2013



Desde o acidente muita coisa mudou no trecho

do bairro Jardim Conceição, como a reforma da

linha férrea e a demolição das casas atingidas,

mas uma coisa ainda continua: a insegurança

de morar no local da tragédia.



Segundo o Corpo de Bombeiros, foram

confirmadas oito mortes até a madrugada desta

segunda-feira (25). Entre os mortos estão duas

crianças (de 2 e 5 anos) , quatro mulheres e
dois homens.





Acidentes Descarrilamento



Acidentes Descarrilamento



Acidente ferroviário: P-Xileno e Soda 

Cáustica
nov/2000 - BA



Locomotivas 

Abandonadas - FCA





ALL – Acidente ocorrido na Reserva 

Indígena de Ortigueira - Paraná

Março / 2004

16 Vagões 

Tanques e 3 Vagões  

Hoppers 

Incendiados.

1 

Locomotiva parcialmente 

incendiada e outra totalmente.



Acidente ocorrido no Viaduto 

São João Paranaguá - Paraná



Acidentes Atropelamento



Terceiro acidente com trem em menos de 10 dias 

acende sinal amarelo nas ferrovias. 27/01/16

Composição descarrila e tomba em Betim, na Grande BH.

Frequência indica falta de manutenção e excesso de peso, diz

especialista



Um vagão descarrilou e outros sete carregados de milho

tombaram no Bairro Vianópolis, em Betim: passagem de

nível foi liberada ainda pela manhã (foto: Paulo

Filgueiras/EM/D.A Press)

O terceiro acidente com trem de carga no período de nove
dias acende um alerta nas linhas férreas de Minas Gerais.

Dois deles envolveram composições da Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA).

Em 26/01/16, um vagão descarrilou e outros sete
carregados com milho tombaram no Bairro Vianópolis, em
Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O especialista afirma que o problema parece ter sido a falta

de uma manutenção adequada nos sistemas de drenagem

dos trilhos e o excesso de peso das composições. “O terreno

nos aterros sob os trilhos pode ter ficado com excesso de

umidade e, com o peso, afundado, desestabilizando a

composição, que acabou tombando”, resume.

“O principal motivo de o solo ficar com excesso de umidade

num período chuvoso é o sistema de drenagem ineficiente.

Talvez as gestoras dos trechos tenham de melhorar a

manutenção dos dispositivos de drenagem previstos nesses

projetos”, afirma. “Outro ponto que pode ter ocasionado o

afundamento é o excesso de peso”, avalia.



DECLARAÇÃO DA EMPRESA FERROVIÁRIA –

A FCA disse, por meio de nota, que seu plano de manutenção

“inclui um cronograma com atividades regulares de

manutenções preventivas e corretivas”.

Cerca de R$ 60 milhões foram investidos na manutenção da

linha férrea somente no corredor Centro-leste, trecho que

compreende as cidades de Betim e Mateus Leme, onde

ocorreram os acidentes deste mês com suas composições.



A empresa descarta a possibilidade de os acidentes com suas

composições terem sido provocados por excesso de carga e

afirma que há um “controle rigoroso de peso das

composições” e que “toda a carga carregada nos trens segue

o limite de capacidade dos vagões e do perfil da linha férrea.

O acidente ocorrido em Betim envolveu um comboio com

cinco locomotivas e 82 vagões, que transportavam milho do

Triângulo Mineiro até Vitória, no Espírito Santo. A liberação

da passagem de nível, que havia sido bloqueada pela carga,

foi feita ainda pela manhã, e o cruzamento foi liberado para

carros e pedestres.





Há quase um ano e meio, vizinhos da linha férrea assistiram a um
acidente semelhante. “Vagões com milho tombaram nessa
mesma região”, conta o aposentado Antônio Luiz da Silva, que
vive em uma casa há um quilômetro do local do acidente e
reclama da manutenção dos trilhos.



Mulher Morre Atropelada por um TREM no Maranhão

– 28/12/2014

POR VOLTA DAS 12 HORAS, ACONTECEU UM GRAVE ACIDENTE

ENVOLVENDO UM TREM E UMA MOTOCICLETA ONDE A VITIMA TEVE

PARTE DE SEU CORPO ESMAGADO PELO TREM, O ACIDENTE

ACONTECEU EM UMA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A

CACHOEIRINHA DE RIO BEIRÃOZINHO.



Maquinista morre em

descarrilamento de trem – 14

Fev de 2016



O acidente ocorreu na Ferrovia Centro-Atlântica entre os

municípios de Licínio de Almeida e Urandi.

O maquinista George Fagner, de 29 anos, morreu

carbonizado após um descarrilamento de trem no trecho da

Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) entre os municípios de

Licínio de Almeida (684 km de Salvador) e Urandi (710 km de

Salvador), no sábado, 13.

A locomotiva incendiou após tombar.

Em 2013, no mesmo local aconteceu um descarrilamento, 4

locomotivas e 1 vagão.



Acidente em Vespasiano/MG – 14/01/2016



Uma colisão entre um trem e um carro deixou uma mulher

morta e uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (1º),

em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Estavam no carro ainda uma mulher e duas crianças que

não se feriram.

As vítimas eram da mesma família e estavam indo almoçar.

Ainda não se sabe o que aconteceu para gerar a morte.

De acordo com informações do Corpo

de Bombeiros, o acidente aconteceu em

uma estrada de terra, em uma área

conhecida como Ribeirão da Mata.





ANTT aprimora regras sobre comunicação de

acidentes ferroviários

Os acidentes graves e as respectivas providências adotadas

deverão ser informados em até duas horas à Agência

Nacional de Transportes Terrestres

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/antt-aprimora-regras-sobre-comunicacao-de-acidentes-ferroviarios/@@nitf_custom_galleria
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/antt-aprimora-regras-sobre-comunicacao-de-acidentes-ferroviarios/@@nitf_custom_galleria


CONCLUÍMOS



CONCLAMAMOS  O CONGRESSO 

NACIONAL, A SOCIEDADE CIVIL, OS 

ÓRGÃOS TÉCNICOS, ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS PARA QUE JUNTOS 

COM O JUDICIÁRIO E A MÍDIA, LEVEMOS 

O GOVERNO PARA REPENSAR FERROVIA.

E APÓS ANÁLISE DO QUE A NAÇÃO 

REALMENTE PRECISA, COM APOIO DE 

UMA AUDITORIA OPERACIONAL DO TCU 

EM CONJUNTO COM AO PGR, SE FAÇA 

ENTÃO O PROJETO DE NAÇÃO 

FERROVIÁRIA QUE TANTO ALMEJAMOS. 



AÇÕES JÁ EFETUADAS

 ADI 3871/2007 – RELATOR MINISTRO FUX.

 AUDIÊNCIA PÚBLICA NA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENGENHARIA 

E INFRAESTRUTURA – 09/03/2017

 ADI EM 31/03/2017 RELATOR MINISTRO DIAS 

TÓFOLLI.

 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PGR/COORDENADOR DO GT TRANSPORTES

(1.34.012.000093/2017-56)

http://1.34.012.000093/2017-56





