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ASSINE Anual: R$ 149,00
6 edições, newsletter e acesso ao site www.revistaferroviaria.com.br

A pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais a situação da economia  

em geral e do mercado ferroviário em particular. Na operação ferroviária, a 

situação é bem distinta entre carga, que continua transportando, inclusive com 

safra recorde de grãos; e passageiros, com queda drástica na demanda devido à 

necessidade de distanciamento social. Mas a indústria continua sofrendo com a 

falta de encomendas e a perspectiva de renovação dos contratos de concessão  

ainda não se concretizou. Os investimentos previstos nas renovações são a 

esperança de toda a cadeia produtiva e, nesta edição, tentamos dimensionar o 

impacto que eles teriam no setor ferroviário e na economia brasileira.  

O vírus que paralisou o mundo está impondo muitos desafios às pessoas, 

empresas e a todos os setores. A única certeza que temos é que nada será como 

antes. Adaptando-se a esses novos tempos, a Revista Ferroviária lançou o Webinar 

nos Trilhos, um novo projeto de comunicação com entrevistas semanais ao vivo, 

numa plataforma virtual, cujo link de acesso é enviado a todos os assinantes 

e cadastrados para receber a nossa newsletter diária. Um espaço online para 

discussão mais imediata dos temas e questões relevantes para o setor ferroviário.
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Todos os Vagões 
Frota própria da Rumo, 
MRS e FTL cresce
entre 2019/2020 3434

Entrevista 
O que pode mudar em 
concessões, PPPs 
e debêntures 1010

Paranaguá 
Projeto prevê
aumentar participação 
ferroviária no Porto 1818

MRS reforça a MRS reforça a 
desinfecção de desinfecção de 
locomotivas durante locomotivas durante 
a crise do novo a crise do novo 
coronavírus. coronavírus. 

Foto: Divulgação/MRS
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Mercado  
Loram faz levantamento 
geotécnico na  
malha da Rumo 1616

Coronavírus  
Sistemas de passageiros 
na berlinda em  
meio à pandemia 2020

Trem da CPTM entre as estações Trem da CPTM entre as estações 
Interlagos e Jurubatuba, na Interlagos e Jurubatuba, na 

Linha 9-Esmeralda.Linha 9-Esmeralda.
Foto: Lucas M.RosaFoto: Lucas M.Rosa



Elogio também

Parabéns pela Revista, que presta um 
relevante serviço ao país ao acompa-
nhar a evolução do transporte ferro-
viário brasileiro. Sou autor do livro 
recém-lançado “1912 Vitória na Sel-
va, uma das mais fantásticas pági-
nas da história do Brasil e do mundo 
moderno”, uma obra com 400 pági-
nas e uma linha do tempo ricamente 
ilustrada de mais de 200 anos, edita-
do pela Temática, sobre a instigante 
história da Estrada de Ferro Madei-
ra-Mamoré (EFMM), inaugurada 
em 1912, e seus 366 quilômetros no 
coração da isolada selva amazônica, 
atualmente cidade de Porto Velho, es-
tado de Rondônia.
E eu digo sempre:
O Brasil precisa de trens!
Forte abraço,

Ricardo Leite
ricardoleiterondonia@gmail.com

Para escrever para a Revista Ferroviária 
mande um email para:

redacao@revistaferroviaria.com.br
ou para as nossas redes sociais 

(Instagram, Facebook ou LinkedIn) ou escreva para:
Av. Marquês de São Vicente, 2.219 - Ed.Office Time
4º andar - sala 406 - São Paulo/SP - CEP: 01140-060

Novo formato 

Gostaria de dar meus parabéns a RF 
pelo novo formato dos exemplares 
grampeados, dessa forma agora pos-
so colecionar e enquadrar as fotos do 
Arquivo Ferroviário, sem destruir a 
revista, e ter uma imagem bonita.
Parabéns e um forte abraço,

Domingos Luiz Orlando
dl.orlando@uol.com.br

Crítica

Eu acho que a opinião do leitor não 
importa não para a revista. A RF é 
muito conservadora, não está aberta 
às novas ideias. Sempre foi, mas tem 
piorado. Quando eu ganhei o primei-
ro prêmio do Aeamesp e o auditório 
encheu para ver a apresentação, vá-
rias pessoas da RF estavam presen-
tes, mas nenhum foi assistir.
Vejo um excesso de preocupação em 
conseguir propaganda o tempo todo. 
Compreensível, pois é uma empresa 
privada, que precisa ter lucros. Mas 
poderia ser mais aberta às inovações, 
principalmente na questão da levita-
ção magnética.
Trem de levitação é trem. Um tópico 
privilegiado para uma Revista Ferro-
viária. 
Na época do Gerson Toller, enquan-
to fazia mestrado na COPPE/UFRJ 
e até no primeiro ano do doutorado, 
mantive uma coluna na RF, denomi-
nado "Corredor Intermodal". Posso 
fazer o mesmo, sem custo algum, 
mas focando a levitação magnéti-
ca, área em que estou há mais de 12 
anos. 

Eduardo David
eduardogdavid@gmail.com

RF: Prezado Eduardo David, a Re-
vista Ferroviária é uma publicação 
que completa 80 anos de circulação 
ininterrupta em 2020. Somos uma pu-
blicação conservadora, sim, mas vol-
tada para todo o mercado ferroviá-
rio. Publicamos na edição de janeiro/
fevereiro de 2018 um estudo técnico 
de sua autoria ("Maglev Metropoli-
tano"). Estamos sempre em busca de 
bons assuntos para abordar na revis-
ta, de forma a abranger todas as dis-
cussões que existem no setor. 

Desejo

Tenho acompanhado as notícias so-
bre as ferrovias aqui no Brasil e vejo 
o quanto está crescendo esse meio de 
transporte no segmento de cargas.
Será que tão logo também vamos ter 
ferrovias voltadas para transporte de 
passageiros e turismo aqui no estado 
de São Paulo, atendendo as principais 
cidades como Santos, Campinas, Ame-
ricana, Ribeirão Preto, Franca e outras?
Grato,

Waldir Saram
wsaram53@gmail.com

Bom para todos

Renovação antecipada de concessão, 
bom para todos, inclusive fornecedo-
res de peças de reposição. 

Silas A. Reis
silas.ar@hotmail.com

Foto da locomotiva  
Pacific 327 publicada na  

edição Janeiro/Fevereiro 2020
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BRASIL
AGOSTO 

INTERMODAL SOUTH AMERICAINTERMODAL SOUTH AMERICA

19 a 21/08 - São Paulo, SP

Organizador: Informa Markets

Site: www.intermodal.com.br

FÓRUM DE MOBILIDADE ANPTRILHOSFÓRUM DE MOBILIDADE ANPTRILHOS

26/08 – Brasília, DF

Organizador: ANPTrilhos

Site: https://anptrilhos.org.br/evento/

SETEMBRO

26ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA  26ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA  

DA AEAMESP E METROFERRDA AEAMESP E METROFERR

01 a 04/10 – São Paulo, SP

Organizador: Aeamesp

Site: http://www.aeamesp.org.br/

OUTUBRO

VI ENCONTRO ANTF DE FERROVIAS 2020VI ENCONTRO ANTF DE FERROVIAS 2020  

21 e 22/10 – Curitiba, PR

Organizador: ANTF

Site: www.antf.org.br

NOVEMBRO

EXPOLOG 2020 – FEIRA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICAEXPOLOG 2020 – FEIRA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA

25 e 26/11 – Ceará, Fortaleza

Organização: Prática Eventos

E-mail: eventos@praticaeventos.com

EXTERIOR
JULHO

COMPRAIL 2020COMPRAIL 2020

01 a 03/07 – Evento online

Organizador: Wessex Institute

Site: https://www.wessex.ac.uk

AGOSTO

AFRICA RAIL 2020AFRICA RAIL 2020

25 e 26/08 – Joanesburgo, África do Sul

Organizador: Terrapinn

Site: https://www.terrapinn.com

20212021
ABRIL

INNOTRANS 2021INNOTRANS 2021

27 a 30/04 – Berlim, Alemanha

Organizador: Messe Berlin

Site: www.innotrans.com

MAIO

INFRARAIL 2021INFRARAIL 2021

11 a 13/05 – Londres, Inglaterra

Organizador: Mackbrooks

Site: https://www.mackbrooks.com
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“Trabalho há mais de 37 anos na área de rodas 
e eixos ferroviários, sendo 35 deles na Mafersa/
MWL. Contribuí com muitos artigos técnicos 
publicados na Revista Ferroviária, foram 
mais de 15, além das entrevistas. A Revista 
Ferroviária foi responsável pela feira Negócios 
nos Trilhos, onde a MWL esteve presente desde 
a primeira edição na estação Júlio Prestes. 
Bons momentos desta revista que representa o 
setor há décadas”. 
Domingos Minicucci, diretor da DJ Consulting

Completar 80 anos não é para qualquer empresa.  
Tratando-se de uma revista com circulação ininterrupta, o feito surpreende 
em meio a tantas mudanças tecnológicas que desafiam a comunicação 

e a imprensa. Queremos comemorar essa data junto aos leitores, por isso lançamos em abril a 
campanha "Qual é a sua história com a Revista Ferroviária?", para saber o que ficou marcado 
na memória de todos aqueles que estiveram ao lado da RF ao longo dessas oito décadas. Estamos 
ansiosos para conhecer a sua! Compartilhe conosco por e-mail: redacao@revistaferroviaria.com.br.

“Sou maquinista na EFVM, tenho 16 anos de profissão, muito orgulho e amo conduzir trens. Tive 
acesso à Revista Ferroviária há alguns anos na estação onde me apresento e, desde então, achei 
muito bacana uma revista voltada ao setor ferroviário. Sendo assim me tornei assinante da revista 
e é muito prazeroso passar momentos lendo os conteúdos. Parabéns!” 
Daniel de Lima Araujo, maquinista da Vale

“Sou leitor e fã da Revista. Há exatos 31 
anos, comecei a ler as primeiras matérias. 
Desde a antiga Fepasa, Ferroban, Ferronorte, 
Brasil Ferrovias, ALL e hoje com a Rumo. 
Como ferroviário, sou a quinta dinastia em 
minha família, filho, neto, bisneto e tataraneto 
de ferroviários da antiga Sorocabana. Me 
orgulho muito desta profissão e vocês da 
Revista Ferroviária engrandecem todos nós 
ferroviários, levando as notícias no RUMO 
certo, para o desenvolvimento de nosso país. 
Parabéns a toda equipe da RF!” 
Marcelo Rodrigues, coordenador de  
Relações Governamentais da Rumo

“Trabalho na ferrovia desde 1984, quando 
entrei na RFFSA como desenhista 
projetista. Trabalhava no escritório técnico 
e ali conheci a Revista Ferroviária que 
chegava em nossa oficina, um exemplar 
apenas, que valia ouro. A RFFSA assinava 
e distribuía para os diversos setores 
da empresa. Como trabalhava na seção 
técnica, fazia também o serviço de arquivo 
técnico, arquivando como uma peça 
de alto valor cada exemplar da revista. 
Era maravilhoso poder folhear aquela 
publicação, ver as novidades no Brasil e 
no mundo, num tempo sem internet e 
onde a revista em papel era tudo. Além 
dos diversos assuntos abordados, o que 
mais gostava eram os pôsteres de locos, 
vagões e outros temas ferroviários, que 
vinham encartados em cada exemplar. 
Vários deles ganhei de meus chefes na 
época e emoldurei, como a foto da Loco 
327 da Leopoldina Railway reformada nos 
anos 80, e que hoje está em meu escritório. 
A Revista Ferroviária faz parte de minha 
vida desde 1984”. 
Aloizio Barros de Souza, diretor da  
Projemarques Projetos e Engenharia Ltda

Qual a sua história  
com a RF?
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Há quantos anos na ferrovia
44 anos

Ferrovia significa...
Modernidade e 
sustentabilidade

Desafio diário
Transportar milhares de 
passageiros com segurança 
e pontualidade.

Um bom ferroviário é... 
Aquele que além de gostar 
daquilo que faz, tem o olhar 
voltado para as necessidades 
do cliente.

Momento para recordar
Inauguração Linha 
4-Amarela, a primeira 
driverless do país.

Expectativa profissional
Contribuir com o crescimento 
de novos ferroviários, 
transferindo meu 
conhecimento adquirido.

Edeval Roberto Nogueira da Silva
Coordenador do Centro de Controle  

Operacional e Tráfego da ViaMobilidade Pa
ss
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Há quantos anos na ferrovia
6 anos e 10 meses

Ferrovia significa...
Desenvolvimento, sendo um 
dos meios de transporte 
extremamente importante para 
o crescimento do país.

Desafio diário
Atender de modo eficaz 
as programações diárias, 
satisfazendo assim as 
necessidades dos clientes.

Um bom ferroviário é...
Ter orgulho da profissão e amar 
o que se faz, buscando estar 
sempre se aprimorando para 
melhor contribuir na prestação 
dos seus serviços.

Momento para recordar
Na vida pessoal, o nascimento 
do meu filho. No profissional, 
quando fui chamado para 
fazer parte do quadro de 
colaboradores da Ferrovia 

Tereza Cristina, na qual tenho 
prazer e orgulho de trabalhar.

Expectativa profissional
Estou sempre me 
aprimorando, para que no 
momento oportuno esteja 
preparado para novos 
desafios que a empresa venha 
a me oferecer.

Almir Durante de Souza
Agente de Estação da  

Ferrovia Tereza Cristina

Ca
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Gente que faz A RF dá destaque aos ferroviários que trabalham na operação, com o objetivo  
de valorizar aqueles que fazem as ferrovias brasileiras funcionarem.

Acordos de bilhões
Qual será a destinação que o go-
verno dará aos recursos do paga-
mento de multas e indenizações 
pela Rumo e Ferrovia Centro-
-Atlântica, que juntas somam 
cerca de R$ 2,8 bilhões de recei-
tas adicionais para o Tesouro? As 
duas concessionárias firmaram 
acordos com a União e já come-
çam a pagar esse ano os passivos 
relacionados a descumprimentos 
de cláusulas do contrato – etapa 
que, no caso da Rumo Malha Pau-
lista, foi uma exigência do TCU 
para a assinatura da renovação. 
O passivo da Malha Paulista foi 
avaliado em R$ 1,6 bilhão, que 
deverá ser pago em oito parcelas 
anuais, a partir de julho. 
Já a Ferrovia Centro-Atlântica, em 
fase inicial do processo de pror-

rogação, concordou em devolver 
R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos, 
em troca também da devolução 
de 742 km de trechos considera-
dos por ela antieconômicos (quase 
10% da malha, de 7.534 km). O 
ministério da Infraestrutura che-
gou a cogitar o uso integral dos 
recursos da FCA na expansão do 
Metrô de Belo Horizonte, fato que 
perdeu força esse ano. O Minfra 
afirmou recentemente que ain-
da não há um projeto específico 
para a destinação desses recursos. 
“Serão empregados em estudos, 
obras, recuperação, desenvolvi-
mento ou implantação de infraes-
trutura ligada ao aperfeiçoamento 
da política de transportes, no âm-
bito do setor ferroviário, inclusive 
mobilidade urbana”.

A pandemia do novo coronavírus ba-
gunçou o cronograma de projetos do 
governo de São Paulo. O edital do Trem 
Intercidades, previsto inicialmente para 
esse ano, foi transferido para o primei-
ro trimestre de 2021. A concessão das 
linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda teve 
seu prazo de consulta pública altera-
do, mas a expectativa é lançar o edital 
agora no segundo semestre. Já a nego-
ciação com o novo concessionário da 
Linha 6-Laranja, a espanhola Acciona, 
está em stand by com as restrições de 
mobilidade dos executivos que pre-
cisam vir ao Brasil resolver entraves 
burocráticos. Por outro lado, o contrato 
dos 14 trens da Linha 17-Ouro (mono-
trilho) foi assinado com a BYD Skyrail 
no fim de abril.

Projetos 
postergados
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Engenheiro civil, Arnaldo Jardim sempre Engenheiro civil, Arnaldo Jardim sempre 
transitou pelo setor de infraestrutura transitou pelo setor de infraestrutura 
durante seus mandatos como deputado durante seus mandatos como deputado 
estadual em São Paulo e agora como federal estadual em São Paulo e agora como federal 
em Brasília. Mas foi no ano passado que em Brasília. Mas foi no ano passado que 
engatou a relatoria de um dos projetos engatou a relatoria de um dos projetos 
de lei que mais tem repercutido na área de lei que mais tem repercutido na área 
e também no governo, num momento em e também no governo, num momento em 
que leilões de concessões estão no topo das que leilões de concessões estão no topo das 
prioridades do ministério da Infraestrutura. prioridades do ministério da Infraestrutura. 
Trata-se de um novo marco regulatório para Trata-se de um novo marco regulatório para 
concessões, parcerias público-privadas e concessões, parcerias público-privadas e 
fundos de investimentos em infraestrutura. fundos de investimentos em infraestrutura. 
Para o deputado, uma legislação Para o deputado, uma legislação 
fundamental para deixar as regras mais fundamental para deixar as regras mais 
claras para os investidores, dar segurança claras para os investidores, dar segurança 
jurídica para os investimentos e fortalecer jurídica para os investimentos e fortalecer 
as agências reguladoras. as agências reguladoras. 

Amplamente discutido com entidades e Amplamente discutido com entidades e 
especialistas de diversas áreas, o projeto especialistas de diversas áreas, o projeto 
encontrou algumas resistências no âmbito encontrou algumas resistências no âmbito 
Executivo. Programado para ir a Plenário no Executivo. Programado para ir a Plenário no 
início de dezembro do ano passado, a votação início de dezembro do ano passado, a votação 
foi adiada a pedido da equipe econômica do foi adiada a pedido da equipe econômica do 
governo, que quis garantir mais prazo para governo, que quis garantir mais prazo para 
análises. No final de fevereiro, após debates análises. No final de fevereiro, após debates 
entre vários ministérios, foi entregue a Jardim entre vários ministérios, foi entregue a Jardim 
uma proposta com 34 artigos suprimidos uma proposta com 34 artigos suprimidos 
do texto original, que poderiam ou não ser do texto original, que poderiam ou não ser 
acatados pelo deputado.acatados pelo deputado.

“Formalizamos as propostas, algumas “Formalizamos as propostas, algumas 
acolhemos, outras não, outras discutimos, acolhemos, outras não, outras discutimos, 
o que é um processo natural, e estamos o que é um processo natural, e estamos 
preparados para apresentar nossa proposta preparados para apresentar nossa proposta 
para ir à votação. Aí aconteceu o quê? para ir à votação. Aí aconteceu o quê? 
O coronavírus logicamente impôs umas O coronavírus logicamente impôs umas 
restrições”, diz. Entre as propostas que Jardim restrições”, diz. Entre as propostas que Jardim 
sugere não querer abrir mão é a que prevê sugere não querer abrir mão é a que prevê 
a possibilidade da outorga carimbada. “A a possibilidade da outorga carimbada. “A 
nossa proposta propõe mudar isso. Dissemos nossa proposta propõe mudar isso. Dissemos 
que não vai mais para o Tesouro? Não. Vai que não vai mais para o Tesouro? Não. Vai 
tudo para um fundo que tenha de um setor? tudo para um fundo que tenha de um setor? 
Também não. Nós dissemos o seguinte: que Também não. Nós dissemos o seguinte: que 
a outorga não deve ter uma regra geral, que a outorga não deve ter uma regra geral, que 
a outorga deve ser vista caso a caso e cada a outorga deve ser vista caso a caso e cada 
concessão vai definir o destino dela".concessão vai definir o destino dela".

A pandemia tornou imprevisível o A pandemia tornou imprevisível o 
prazo para a votação da nova Lei Geral de prazo para a votação da nova Lei Geral de 
Concessões, mas foi o acelerador de outras Concessões, mas foi o acelerador de outras 
ideias do deputado para enfrentar os efeitos ideias do deputado para enfrentar os efeitos 
econômicos da crise sanitária. No momento, econômicos da crise sanitária. No momento, 
Jardim está às voltas de apresentar junto Jardim está às voltas de apresentar junto 
com o também deputado federal João Maia com o também deputado federal João Maia 
um projeto de lei criando debêntures de um projeto de lei criando debêntures de 
infraestrutura para financiar concessões no infraestrutura para financiar concessões no 
setor. A Lei Geral de Concessões já previa um setor. A Lei Geral de Concessões já previa um 
capítulo apenas para debêntures, mas agora capítulo apenas para debêntures, mas agora 
o objetivo é criar uma lei específica para o o objetivo é criar uma lei específica para o 
assunto. “Achamos que é um projeto para ser assunto. “Achamos que é um projeto para ser 
aprovado em época de crise”, ressalta. aprovado em época de crise”, ressalta. 

Regras mais claras para concessões

Arnaldo Jardim
Deputado federal (Cidadania-SP)
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A proposta guiou-se pelo princípio de buscar mais  
segurança jurídica aos dispositivos legais que amparam  
as concessões, estabelecer procedimentos simplificados  

para agilizar as contratações sob este regime.
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Formalizamos as propostas, algumas acolhemos, outras não,  
outras discutimos, o que é um processo natural, e estamos preparados 
para apresentar nossa proposta para ir à votação. Aí aconteceu o quê? 

O coronavírus logicamente impôs umas restrições.

Revista Ferroviária – Conte-nos um pouquinho sobre sua Conte-nos um pouquinho sobre sua 
trajetória. Como surgiu o engajamento na área de infraestrutura? trajetória. Como surgiu o engajamento na área de infraestrutura? 
Arnaldo Jardim – Primeiramente, quero falar sobre o 
meu vínculo com o setor de infraestrutura. Eu acho que 
ele tem um amparo na minha própria condição profissio-
nal. Sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica 
e sempre – onde exerci cargo público – tive vinculação 
com o setor de infraestrutura. Eu fui deputado estadual por 
São Paulo durante quatro mandatos. Nesse período, além 
de ser líder de bancada, fui líder do governo na Assem-
bleia, portanto lidando com esses assuntos de infraestru-
tura. Também sempre integrei – no caso de São Paulo – a 
Comissão de Transportes durante vários mandatos. Du-
rante muito tempo fui do conselho da Artesp. Depois fui 
secretário da Habitação do estado de SP; presidi também o 
Conselho Nacional de Secretários da Habitação. Quando 
eu fui à Brasília, eu estou agora no meu quarto mandato 
como deputado federal, todos os mandatos, eu sempre fui 
da Comissão de Minas e Energia. E durante muitos anos 
presidi a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infra-
estrutura – que reúne deputados e senadores e que hoje é 
presidida pelo senador Wellington Fagundes. Então, esse 
tema da infraestrutura sempre esteve muito presente nos 
meus projetos, nas minhas pautas e tudo mais.

RF – Foi na Frente Parlamentar Mista de Logística e Infra-Foi na Frente Parlamentar Mista de Logística e Infra-
estrutura que o projeto de lei sobre concessões, parcerias estrutura que o projeto de lei sobre concessões, parcerias 
público-privadas e fundos de investimentos em infraestrutura público-privadas e fundos de investimentos em infraestrutura 
começou a se desenhar? começou a se desenhar? 
AJ – Eu, no tempo em que fui presidente da Frente Parla-
mentar Mista de Logística e Infraestrutura, isso eu estou 
dizendo já há seis ou sete anos atrás,  apresentei um pro-
jeto de lei pra reformular toda a legislação sobre conces-
sões que nós já tínhamos. Contei com o grande auxílio do 
professor Gesner Oliveira, que já foi do Cade e também 
presidente da Sabesp e é um estudioso do assunto. En-
tão isso tudo fez com que eu, quando assumi o mandato, 
quando nós decidimos pensar nos desafios do futuro, to-
dos eram unânimes em dizer que tínhamos um problema 
sério de insegurança jurídica, legislações contraditórias 
sobre a questão de concessões e PPPs. Eu tive apoio dos 
parlamentares de diversos partidos; tive um grande apoio 
do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que à luz disso, 

propôs que a comissão reunisse todos os projetos que ver-
savam sobre concessões, PPPs e fundos de investimentos 
em infraestrutura e fizesse uma análise deles para que en-
tão apresentasse uma proposta. Do ponto de vista do legis-
lativo então ficou unânime. Foi constituída uma comissão 
que tem a participação de todos os partidos. O João Maia, 
que é um parlamentar que sempre lidou também com es-
sas questões, economista de formação, uma pessoa muito 
experiente, é o presidente da comissão especial.

RF – Qual o cerne principal dessa proposta que prevê um Qual o cerne principal dessa proposta que prevê um 
novo marco regulatório para concessões, PPPs e fundos de novo marco regulatório para concessões, PPPs e fundos de 
investimentos em infraestrutura?investimentos em infraestrutura?
AJ – A proposta guiou-se pelo princípio de buscar mais 
segurança jurídica aos dispositivos legais que amparam as 
concessões, estabelecer procedimentos simplificados para 
agilizar as contratações sob este regime, estabelecer con-
dições para que estados e municípios ampliem o uso deste 
instrumento e, ainda mais, estabelecer modalidades sim-
plificadas de concessões, assim como ampliar o espectro 
e a possibilidade de uso de debêntures para financiamento 
desse importante segmento. Ao longo do debate realizado, 
ficou evidente que o novo ciclo de desenvolvimento do 
país virá pelo aumento de investimentos na infraestrutu-
ra. O baixo investimento em infraestrutura nessa década 
é um sinal eloquente de que o contexto é desolador. Em 
2010, o total dos investimentos em infraestrutura foi de 
2,27% do PIB e, em 2018, apenas 1,82% do PIB, bem 
aquém das necessidades da economia. O país investe hoje 
R$ 133 bilhões em infraestrutura, mas precisaria aumentar 
esse valor para R$ 295 bilhões, grande parte para somente 
conservar o que hoje existe. Do total investido em infraes-
trutura no país atualmente, cerca de dois terços já vêm do 
setor privado (65%), correspondendo hoje a cerca de R$ 
86,5 bilhões anuais.

RF – Quando foi formada a comissão especial?Quando foi formada a comissão especial?
AJ – Foi no ano passado. Ela foi indicada por volta de 
maio, foi constituída em julho, quando os partidos termi-
naram de fazer as suas indicações. E ela teve um perí-
odo muito importante, que foi agosto, setembro e outu-
bro, quando fizemos  um grande número de audiências 
em Brasília e em alguns estados; ouvimos especialistas, 
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A nossa proposta propõe mudar isso (outorga). Dissemos que  
não vai mais para o Tesouro? Não. Vai tudo para um fundo  
que tenha de um setor? Também não. Nós dissemos que a  

outorga não deve ter uma regra geral, que a outorga deve ser vista caso 
a caso e cada concessão vai definir o destino da outorga.

agências reguladoras; lideranças do setor, entidades e o 
governo. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, teve um 
papel importante no nascedouro dessa proposta. Tenho 
uma relação pessoal com ele, foi consultor na Câmara, 
nós nos conhecemos há muito tempo, e tal, e ele foi um 
dos animadores para que pudéssemos fazer esse trabalho. 
Depois disso, quando começamos a trabalhar, o governo 
constituiu uma comissão interna para subsidiar a nossa 
comissão. Em setembro, então, o governo apresentou um 
conjunto de propostas para a nossa comissão.

RF – E depois disso?E depois disso?
AJ – Aí nós fizemos vários debates e discussões. No co-
meço de outubro apresentei uma proposta em que come-
çamos a debater e aí, em meados de novembro, a comis-
são aprovou o meu parecer por unanimidade. Feito isso, o 
governo tinha objeções ao texto e num acordo decidimos 
adiar a decisão, porque a nossa intenção era ir para o Ple-
nário da Câmara em dezembro (do ano passado), até por-
que tinha sido aprovado por unanimidade pela comissão.

RF  - Então o texto que tinha sido aprovado em outubro já Então o texto que tinha sido aprovado em outubro já 
continham as contribuições do governo?continham as contribuições do governo?
AJ – Tinha um conjunto de contribuições, nossa visão, a 
de entidades e a do governo. Aí depois disso abrimos um 
diálogo com o governo para uma última revisão do texto. 
O governo nos fez um apelo, pediu um prazo adicional 
para que pudesse analisar a proposta e pediu para que nós 
não votássemos no começo de dezembro. Concordamos, 
porque para nós não basta votar, nós queremos votar, que-
remos chancelar isso. Eu e o João Maia aproveitamos esse 
tempo para fazer mais uma rodada de conversas em janei-
ro (deste ano). Voltamos às entidades para ver se tinha no-
vas observações. Fizemos uma grande reunião na Abdib 
em que estiveram presentes todas as principais entidades 
do setor,  fizemos uma rodada com economistas, escritó-
rios de advocacia e com fundos de investimento. O go-
verno então nos apresentou as suas propostas no começo 
de fevereiro. Formalizamos as propostas, algumas acolhe-
mos, outras não, outras discutimos, o que é um processo 
natural, e estamos preparados para apresentar nossa pro-
posta para ir à votação. Aí aconteceu o quê? O coronavírus 
logicamente impôs umas restrições.
RF – Quais foram as principais mudanças no projeto? Como Quais foram as principais mudanças no projeto? Como 
está desenhado hoje?está desenhado hoje?

AJ – Então eu diria assim que a proposta é cada vez me-
lhor, cada vez que você evolui, busca consenso, amplian-
do a construção de consenso, acho que superamos os te-
mas que tinham distâncias maiores. O novo projeto que 
vamos apresentar ao Plenário tem um grau de consenso 
muito maior; é um projeto muito mais aperfeiçoado em 
relação ao outro, obviamente.

RF – Um dos pontos do projeto, a outorga carimbada gerou al-Um dos pontos do projeto, a outorga carimbada gerou al-
gumas resistências por parte do governo. Ela seguirá no projeto?gumas resistências por parte do governo. Ela seguirá no projeto?
AJ – Pela legislação atual, toda outorga recebida vai para 
o Tesouro. A nossa proposta propõe mudar isso. Dissemos 
que não vai mais para o Tesouro? Não. Vai tudo para um 
fundo que tenha de um setor? Também não. Nós dissemos 
o seguinte: que a outorga não deve ter uma regra geral, que 
a outorga deve ser vista caso a caso e cada concessão vai 
definir o destino da outorga. Então, flexibilizamos o uso, 
nós não proibimos que vá para o Tesouro nem obrigamos 
que não vá para o Tesouro. Por exemplo, você fez uma 
cessão onerosa de petróleo, arrecadou R$ 80 bilhões, foi 
para o Tesouro. Foi feita uma negociação, vai para estados 
e municípios, está tudo certo, é uma coisa típica de ir para 
o Tesouro. Agora você faz uma outorga de uma rodovia lá 
no Centro-Oeste, recebe R$ 100 milhões pela outorga, nós 
queremos deixar flexível que isso possa ir de repente para 
um fundo que cuide das estradas ligadas àquele segmento. 
Então nós continuamos com essa opinião de que não deve 
ter essa regra de ir tudo para o Tesouro.

RF – O governo chegou a criticar a extensão do projeto, com O governo chegou a criticar a extensão do projeto, com 
224 artigos, além de afirmar que as mudanças podem ser 224 artigos, além de afirmar que as mudanças podem ser 
traumáticas no momento em que se aposta nas concessões. O traumáticas no momento em que se aposta nas concessões. O 
que acha disso?que acha disso?
AJ – Eu acho de uma pobreza absoluta essa consideração 
sobre o número de artigos. Porque a legislação deve ser 
vista do ponto de vista do seu conteúdo, já que consolida 
várias leis e dispositivos, que somados dão um número 
muito maior de artigos. Mas hoje o governo reconhece a 
conveniência de ter uma nova Lei Geral de Concessões. É 
lógico, as outras leis como a 11.079/2004 e 8.987/1995 são 
superadas, mas não são só as duas. Tem uma série de outros 
dispositivos que vão estar nisso.

RF – Outro ponto discutido é a questão da concessão simpli-Outro ponto discutido é a questão da concessão simpli-
ficada. Como ficou isso no projeto que vai a Plenário?ficada. Como ficou isso no projeto que vai a Plenário?
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Se o PLS 261 andar mais rápido a gente pode alterar,  
não é uma coisa contra a outra, tem vários projetos  

que tratam disso, não tem problema, não é contraditório.

AJ – A concessão simplificada é ótima, o governo está de 
acordo, nós não vimos ninguém divergir disso, acho que 
é uma evolução muito bacana do projeto. Ela se destina à 
concessões de menor porte, obviamente, concessões que 
têm uma certa padronização e que por isso pode ser sim-
plificada. Uma coisa similar são as concessões por adesão. 
No começo surpreendeu, mas todos gostam muito disso. A 
concessão simplificada é voltada para projetos com valor 
total inferior a R$ 50 milhões e receita anual média inferior 
a R$ 5 milhões, quando houver sinais de competição no 
certame licitatório. Nesse modelo, os estudos são simplifi-
cados e baseados em médias de mercado; a consulta pública 
é feita em ambiente virtual; há dispensa de audiência públi-
ca; e dispensa-se a definição de valor mínimo de outorga ou 
de cálculo de tarifa de referência. O texto também prevê a 
adoção da concessão por adesão, que nada mais é que a pos-
sibilidade de adesão à estruturação e contratação da conces-
são por órgãos e entidades de diferentes entes federativos, 
em condições técnicas, jurídicas e econômico-financeiras 
semelhantes à contratação original.

RF – Há um capítulo só sobre autorização? Ele segue o mes-Há um capítulo só sobre autorização? Ele segue o mes-
mo padrão do PLS 261/2018?mo padrão do PLS 261/2018?
AJ – Nós pegamos o que está feito, o parecer dele (José 
Serra, autor do PLS 261) ficou um pouco detalhado de-
mais, autorização do parecer quase como se fosse uma 
concessão. Então, mudamos um pouquinho isso, mas o 
regime de autorização ficou bem bacana. Tem todo um es-
paço na lei, não dá pra ter um artigo só. São alguns artigos 
que disciplinam a questão de autorização. Se o PLS 261 
andar mais rápido a gente pode alterar, não é uma coisa 
contra a outra, tem vários projetos que tratam disso, não 
tem problema, não é contraditório. Mas não dava para a 
gente esperar. Quando estava na comissão, eu conversei 
com o  Jean Paul Prates (relator do PLS 261), que me fa-
lou: “Arnaldo, acho que eu consigo terminar em setembro 
(de 2019)”. Eu falei “então se você terminar, vai para a 
Câmara, nós juntamos na comissão e a gente já dá o pare-
cer baseado nele”, mas acabou não dando certo, os prazos 
não foram cumpridos, estão lá ainda e é natural, não estou 
criticando nada, faz parte, mas a gente pegou e incorporou 
o assunto mesmo que o projeto lá não tenha andado.

RF – Como ficaram os prazos na nova lei geral das conces-Como ficaram os prazos na nova lei geral das conces-
sões depois da pandemia?sões depois da pandemia?
AJ – O próximo passo é retomar o projeto, que é muito 
importante. Mas queremos, também, fazer um outro mo-
vimento, mais de imediato. Tem todo um capítulo referen-
te à debêntures no projeto, que tem sido um instrumento 
mais eficaz para tratar da questão de investimentos em 
infraestrutura. Então, nós estamos pegando e retirando o 
capítulo referente à questão de debêntures, fizemos um 
trabalho, estamos dialogando com o governo e eu e o João 
Maia vamos apresentar um projeto só sobre debêntures, 
porque achamos que esse instrumento vai ter um grande 
papel de imediato, importante agora no momento em que 
nós queremos retomar os investimentos. Achamos que é 
um projeto para ser aprovado em época de crise. 

RF – Poderia nos detalhar esse projeto sobre debêntures?Poderia nos detalhar esse projeto sobre debêntures?
AJ – Hoje temos as chamadas debêntures incentivadas, 
que são instrumentos muito importantes para os investi-
mentos em infraestrutura; e nós achamos que isso pode ser 
muito melhor se flexibilizarmos algumas exigências, se 
nós pudermos desburocratizar procedimentos. Queremos, 
portanto, melhorar essa legislação sobre a questão das de-
bêntures, para que elas possam ter mais uso, melhor uso. 
Achamos que deve ser maior o prazo para amortizar os 
investimentos. Esses recursos para investimento tem um 
prazo para ser aplicado. Então você recebe R$ 1 milhão, 
você vai usar numa rodovia ou numa ferrovia, então isso é 
para melhorar as instalações da estação ou é para comprar 
um equipamento de segurança ou é para comprar um va-
gão novo com concessão, existe um prazo. Esse prazo é o 
que nós queremos ampliar. Porque muitas vezes as pesso-
as que vão fazer isso, e aí aparece alguém e fala “mas você 
não tem estudo de impacto ambiental”, e demora um ano 
para sair o estudo. Você vai comprar uma composição e 
precisa fazer uma importação, precisa fabricar na Polônia, 
até chegar aqui demora um tempo. Então, são coisas que o 
mercado foi identificando que são prazos, são exigências, 
que estamos abrandando. 

RF – O quê mais?O quê mais?
AJ – Além dessas debêntures incentivadas que podem 
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Vamos apresentar um projeto só sobre debêntures,  
porque achamos que esse instrumento vai ter um grande papel  
de imediato em relação à retomada de investimentos. Achamos  

que é um projeto para ser aprovado em época de crise.

ser compradas por investidores individuais, estamos 
criando a oportunidade de ter debêntures que nós chama-
mos de infraestrutura, o que são as debêntures de infra-
estrutura? A debênture de infraestrutura é uma debênture 
que pode ser adquirida por investidores institucionais, 
fundos, pessoas jurídicas como sociedade de propósito 
específico e concessionárias. Então, vamos instituir uma 
outra categoria de debêntures, em que os compradores 
podem ser fundos institucionais, que agregam volume 
muito significativo de investimentos na área de infraes-
trutura. Essa proposta está pronta. Nós estamos iniciando 
o diálogo com o próprio governo, porque queremos que 
ele acompanhe e participe desse processo, e nós estamos 
muito otimistas com relação a isso.

RF – Há um debate muito forte hoje no Brasil, em razão da Há um debate muito forte hoje no Brasil, em razão da 
pandemia, sobre a revisão dos contratos de concessão no que pandemia, sobre a revisão dos contratos de concessão no que 
diz respeito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Existe algo diz respeito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Existe algo 

sendo feito no âmbito do Legislativo em relação a isso?  sendo feito no âmbito do Legislativo em relação a isso?  
AJ – Estou analisando e devo apresentar algum projeto 
de lei sobre a questão de repactuação dos contratos por 
conta da pandemia. Sabemos que essa crise tem muitas 
consequências econômicas, isso é óbvio. A pandemia fez 
com que o fluxo de frete e de pessoas diminuísse. Vale 
para as concessões ferroviárias, vale para as concessões 
rodoviárias, vale para gestão de portos. Todas as conces-
sões vão ser reanalisadas. Muitas concessões vão entrar 
com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Isso está acontecendo na Inglaterra, na Itália, 
na França, no mundo inteiro. Estamos estudando proce-
dimentos para que isso não demore cinco anos estrangu-
lando os setores. Então estamos estudando que medidas 
serão necessárias de procedimento nos órgãos de con-
trole – e aí envolve TCU, outros órgãos de controle, e 
envolve medidas legislativas. A ideia é criar regras para 
a repactuação dos contratos. 



Até o final de abril, a Loram deve finalizar a entrega e a 
apresentação dos resultados de um levantamento geotécni-
co feito nas malhas Norte e Sul, encomendado pela Rumo. 
O trabalho incluiu raio X completo de aproximadamente 
2.500 km de ferrovia, contemplando o status do lastro e do 
leito, as dimensões de sub-camadas, o nível de contamina-
ção (incrustação) do lastro e as con-
dições de umidade do subsolo. Além 
disso, o relatório trouxe as dimen-
sões da superfície e da profundidade 
do lastro, com o objetivo de determi-
nar a quantidade de material ausente 
ou excedente ao longo da via.

Para o gerente de Engenharia de 
Desenvolvimento da Rumo, Leo-
nardo Souza Soares, os dados obtidos com o levantamen-
to serão base para um melhor planejamento da operadora. 
“Essas informações vão permitir um direcionamento mi-
nucioso das equipes de manutenção de forma a atacarem 
a causa raiz de diversos problemas que se manifestam na 
superestrutura ferroviária, mas que estão correlacionados à 
deficiência de infraestrutura. A qualidade dos dados somada 
à velocidade de obtenção é o grande diferencial, e nos traz 
ganhos imediatos”. De acordo com  Soares, essa é a primei-
ra vez que uma ferrovia brasileira realiza um trabalho dessa 
natureza em larga escala.              

As tecnologias usadas para fazer o levantamento, segun-
do o diretor comercial da Loram no Brasil, Murilo Martins, 
foram o GPR (Radar de Penetração no solo) e o LiDAR 

(Light Detection and Ranging). As duas ferramentas, expli-
ca Martins, são capazes de criar um mapeamento tridimen-
sional da superfície do solo – que, usadas de forma conjun-
ta, fornecem informações para análise e aprimoramento da 
estrutura e subestrutura da via ferroviária. 

O diretor afirma que a Loram vem investindo nos últi-
mos anos em tecnologias voltadas 
para detecção e diagnóstico de fer-
rovias, por meio do desenvolvimento 
de soluções internas e da aquisição 
de empresas do segmento. Em 2017, 
a Loram adquiriu a HyGround En-
gineering, especializada na análise 
geotécnica de via permanente para 
manutenção e gerenciamento de su-

bestrutura, através das ferramentas GPR e LiDAR. “Os re-
sultados obtidos com o GPR e LiDAR são fundamentais 
para um plano de manutenção assertivo, direcionando os 
ativos da ferrovia da melhor forma possível”, ressalta.

Martins lembra que, além do diagnóstico de ferrovias, a 
Loram mantém seu foco no mercado de serviços de esme-
rilhamento de trilhos e na fabricação de máquinas de gran-
de porte para manutenção de via. “Operamos mais de 130 
de nossas próprias máquinas em todo o mundo através de 
contratos de longo prazo de serviços Full Service. Nossa 
experiência em fornecimento de equipamentos, operação e 
execução de serviços somadas ao diagnóstico GPR/LiDAR 
nos permite oferecer soluções completas para as ferrovias 
no Brasil”, complementa.

Está em fase de testes, nos EUA, o sistema Talos Train 
Automation da Progress Rail. “O sistema usa inteligência 
artificial para codificar o comportamento do maquinista, 
analisar a via e otimizar a operação do trem”, resume o di-
retor de Engenharia da filial brasileira, Sidarta Beltramin. 
Numa comparação com pro-
dutos de outras fabricantes, 
o Talos compete com o Trip 
Otimizer, da GE (hoje Wa-
btec) e o sistema Leader, da 
New York Air Brake.

Sidarta está acompanhan-
do o processo de aprovação 

do sistema. Em outubro de 2019 foi feita a primeira de-
monstração do produto para clientes nos EUA. Uma segun-
da rodada de demonstrações estava programada para acon-
tecer no primeiro trimestre deste ano também nos EUA, 
diz o diretor, que acredita que até o fim de 2020 o sistema 

já possa ser comercializado. 
“Dependendo das condições 
de via, da operação e da loco-
motiva, o Talos pode oferecer 
uma economia de combustí-
vel de 15% a 20%”, destaca.

Loram faz levantamento na Rumo

Novo sistema em testes

Sistema Talos está sendo testado 
em locomotivas nos EUA
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A Thermit do Brasil passou 
a fazer parte de uma nova mar-
ca, a Goldschmidt Smart Rail 
Solutions, uma derivação da 
alemã Goldschmidt Group, que 
há 125 anos detém a patente 
do processo de soldagem alu-
minotérmica Thermit. A Gol-
dschmidt Smart Rail Solutions 
reúne agora as subsidiárias de 
24 países que trabalham com a 
patente e com produtos da mar-
ca Goldschmidt. Em 2019, o grupo registrou faturamento 
de 200 milhões de euros.

"Nossa força é a nossa rede global exclusiva de espe-
cialistas. No Rio de Janeiro, com a Thermit do Brasil, 
oferecemos uma gama de produtos, serviços e expertise 

Goldschmidt, desde a seção 
Thermit até soluções digitais 
para projetos de infraestrutura 
de rede ferroviária. Nossa nova 
identidade de marca é um passo 
decisivo para fortalecer ainda 
mais nossa posição", explica 
Amilcar Debone, diretor admi-
nistrativo da empresa que ago-
ra assina Thermit do Brasil, a  
Goldschmidt Company.

A subsidiária no Brasil é res-
ponsável também pelos mercados da Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belize, Bolívia, Chile, Cuba, Colômbia, Costa 
Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Peru, Suriname, 
Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela.

Thermit do Brasil sob nova marca

A suíça Alpha Diagnostics trouxe para o Brasil um 
software de diagnóstico preditivo para equipamentos 
baseados em movimentos de rotação, como truques fer-
roviários, mancais de rolamento e motores a diesel de lo-
comotivas. A tecnologia, conhecida como AlphaSystem, 
está em fase de testes em três operadoras nos segmentos 
de carga e de passageiros. 

O engenheiro Gilson Vicentini, da RISC – Práticas de 
Negócios, consultora que representa a Alpha Diagnosti-
cs no Brasil, explica que o software fornece um estudo 
prévio dos equipamentos, com o objetivo de identificar 
alterações de funcionamento, prevenir acidentes e evitar 
manutenções desnecessárias.

“Por meio de algoritmos, o produto examina a perfor-
mance do equipamento, analisando, por exemplo, as va-
riações de velocidade e os movimentos de rotação. Com 
isso, identifica previamente quando o componente começa 
a apresentar falhas”, complementa Vicentini.

Após comprovado o dano, o sistema gera um código 
da falha, em seguida processa um relatório detalhado e o 
envia para o cliente através de um dashboard. O gerencia-
mento da frota é feito sem interrupção, 24 horas por dia e 
o operador pode ter acesso à plataforma através de qual-
quer dispositivo conectado à internet, afirma o engenhei-
ro. “Com o diagnóstico preditivo em mãos, as empresas 

podem aumentar o tempo de disponibilidade dos ativos, 
reduzindo custos e intervenções”.

O AlphaSystem é utilizado em ferrovias na Alemanha, 
França, Suíça, México e Índia. A tecnologia também pode 
ser aplicada nos setores marítimo e de energia, segundo 
Vicentini.  No Brasil, os testes começaram em 2019 e de-
vem ser concluídos até o final deste ano. Nas operadoras 
de carga, o software está sendo aplicado nos motores a 
diesel de locomotivas de tração e de manutenção. Nas de 
passageiros, foram instalados nos truques e mancais de ro-
lamento dos trens.

“As empresas que já utilizam a tecnologia nos dão  
feedback positivo, principalmente em relação ao tempo 
de retorno do investimento, que é muito rápido. A média 
para gerar um ROI (sigla em inglês para Retorno Sobre o 
Investimento) nesse produto é de seis meses, podendo ser 
menos”, pontua o engenheiro, ressaltando que as expecta-
tivas de venda do software no Brasil estão mais fortes no 
segmento de carga. 

Vicentini afirma que o diferencial do software é a ca-
pacidade de monitoramento contínuo e cumulativo. “De 
uma forma geral, o que vemos no mercado são tecnologias 
voltadas para monitoramentos pontuais. A nossa ferra-
menta engloba todas as partes do equipamento, incluindo 
as mecânicas”, diz.

Alpha Diagnostics lança software
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A
Rumo, a Administração dos Portos de Parana-
guá e de Antonina (APPA) e terminais discu-
tem soluções para aumentar a participação do 
modal ferroviário na descarga de granéis sóli-

dos para exportação no Porto de Paranaguá. Hoje os cami-
nhões respondem por 76% de toda a carga movimentada 
no porto, o restante chega por via ferroviária. O projeto, 
explica o presidente da APPA, Luiz Fernando Garcia, é 
concentrar a descarga de vagões na parte leste do porto, 
a partir da construção de um “moegão” exclusivo para o 
modal ferroviário e de três novas linhas de correias trans-
portadoras conectadas aos terminais, com capacidade para 
receber carga de até 60 vagões simultaneamente cada. 

“Hoje existem 27 interferências rodoferroviárias, que 
congestionam o porto. Queremos reduzi-las a cinco”, afir-
ma Garcia.  Pela parte leste, movimenta-se 40% da carga 
total do porto, na maioria granéis e contêineres. Atual-
mente, cada terminal tem a sua moega, o que resulta em 
manobras excessivas de trens no pátio ferroviário. Quando 
concretizado, o projeto poderá tirar 700 caminhões/dia e 
acrescer 532 vagões/dia à operação portuária, diz Garcia. 
Hoje, 800 vagões da Rumo acessam o porto diariamente. 

O Porto de Paranaguá movimentou no ano passado 53 
milhões toneladas, sendo 30 milhões só de granéis agrí-
colas. Por ferrovia foram 13 milhões de toneladas mo-
vimentadas e 116.500 vagões operados. O plano para os 
próximos anos é chegar ao total de 80 milhões de tonela-
das/ano, o que na visão de Garcia, seria impossível com a 

matriz logística atual. “Queremos pelo menos equacionar 
em 50% a participação do modal ferroviário até lá”. 

Em dezembro de 2019, o projeto conceitual recebeu 
sugestões e foi aprovado pelas três partes interessadas: 
Rumo, APPA e os 10 terminais da parte leste do porto. 
Garcia diz que, em reunião no ano passado, discutiu-se 
a possibilidade de a Rumo ficar responsável pelo proje-
to executivo, cuja entrega está prevista para julho/agosto 
deste ano. O início das obras será definido na sequência da 
entrega do projeto executivo, afirma Garcia. Antes do iní-
cio da pandemia, a previsão era que as obras começassem 
em 2020, com prazo de conclusão entre 18 e 24 meses. 

“A APPA aprovando o projeto executivo, as obras podem 
começar. Os custos e o que cada parte ficaria responsável 
será definido em projeto”, conta Garcia, afirmando que a 
perspectiva é que a movimentação ferroviária cresça de 
30% a 40% no Porto após a conclusão das obras. “Depois 
de realizarmos essas adequações na parte leste, será a vez de 
olhar para a parte oeste, que também precisa de melhorias”. 

O presidente da APPA entende que o plano depende 
também do aumento da capacidade de transporte da Ma-
lha Sul, o que envolveria investimentos da Rumo. “Mas o 
que tivermos que fazer agora, vamos fazer e nos preparar, 
independentemente disso”. 

A Rumo afirma que apoia o projeto no Porto de Parana-
guá, mas que este é de responsabilidade da APPA. A opera-
dora não confirmou sobre a execução do projeto executivo, 
mas vem ressaltando que condiciona novos investimentos 

Projeto prevê construção Projeto prevê construção 
de uma moega única para de uma moega única para 
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à renovação antecipada do contrato de concessão da Malha 
Sul, que vence em 2028. O pedido já foi feito à ANTT, mas 
até o momento o projeto não foi qualificado no âmbito do 
Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do governo 
federal. “Após a conclusão do processo da Malha Paulista, 
a Rumo planeja o mesmo para a Malha Sul”, afirma Cris-
tiano Donati, gerente-executivo de projetos estratégicos da 
Rumo. A operadora afirma que desde que assumiu a con-
cessão, em 2015, adquiriu 46 novas locomotivas (ES43B-
Bi, da GE) e cerca de 380 vagões para a Malha Sul. 

“Iniciamos em 2017 uma obra de grande porte na Serra 
de Paranaguá, para viabilizar a operação de locomotivas 
mais modernas e eficientes no trecho. Com isso, houve re-
dução em quase 4 horas do tempo de viagem entre Curiti-
ba e Paranaguá. As novas locomotivas têm capacidade de 
tração 38% superior em relação aos modelos anteriores. 
Antes, uma composição com 105 vagões era puxada por 
quatro locomotivas, agora duas são suficientes. O núme-
ro de descarrilamentos no Paraná diminuiu de 74% desde 
2015”, pontua Donati. 

Crescimento em 2019 
O projeto que prevê ampliar a carga ferroviária no por-

to ainda não começou na prática, mas 2019 já acumulou 
bons números para a ferrovia. No ano passado, o Porto 
de Paranaguá recebeu mais vagões e menos caminhões na 
descarga de açúcar, grãos e farelo para exportação – en-
quanto o transporte ferroviário aumentou 4,53%, o rodo-
viário caiu 3,84% no segmento, segundo dados da APPA.

Para Rafael Silva Pinto, gerente de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Rumo, o crescimento é reflexo dos investimen-
tos feitos pela operadora nos últimos anos. “Quando assu-
mimos a concessão, investimos em ativos e infraestrutura 
da via. Entre 2017 e 2018, focamos também no ambiente 
fora da Rumo, com mais presença em terminais, atendimen-
to aos clientes, melhoria de sistemas e novas tecnologias. 
Todo esse esforço, ao meu ver, acarretou esse aumento”.

Entre os projetos de inovação implementados pela 
Rumo está uma parceria feita com o Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT), para uso de Inteligência Arti-
ficial na otimização das manobras de trens nos pátios fer-
roviários nos portos de Paranaguá e Santos. Em novembro 
de 2019, a Rumo foi selecionada num edital que o MIT 
abre anualmente para empresas que querem desenvolver 
soluções para seus gargalos junto aos alunos de mestrado 
e doutorado de engenharia. 

O projeto da Rumo em parceria com o MIT é para a 

criação de um algoritmo que auxilie o planejamento e 
aumente a eficiência das manobras nos pátios. No porto 
paranaense, a operadora atende 22 terminais, em 43 linhas 
diferentes. “Os alunos vieram ao Brasil para entender 
como acontece a operação ferroviária no Porto de Para-
naguá. Em dezembro, eles nos apresentaram uma propos-
ta de modelagem matemática e logo fizemos a primeira 
análise do modelo, que gerou resultados positivos para a 
operação. A ideia é que os algoritmos ajudem os opera-
dores a tomarem decisões mais rápidas e assertivas, para 
reduzir o tempo ocioso dos ativos e aumentar a eficiência 
na descarga”, explica Pinto. 

Segundo o gerente, o trabalho agora consiste na inte-
gração dos algoritmos aos sistemas de operação, ou seja, 
automatizar o que foi desenvolvido. A expectativa é que a 

primeira versão da modelagem matemática entre em ope-
ração no fim de 2020. “O objetivo é aumentar a capaci-
dade da ferrovia. Com o modelo, podemos garantir mais 
credibilidade, segurança e qualidade para os terminais e, 
consequentemente, atrair mais negócios para a malha”, 
diz o gerente. 

Nos últimos três anos, a Rumo investiu cerca de R$ 115 
milhões em tecnologia. Projetos com base no uso de Inteli-
gência Artificial estão entre as frentes de pesquisa, segundo 
Pinto, para a otimização da circulação de trens na via, para 
tornar mais eficiente a escala dos maquinistas e até para 
melhorar a segurança ferroviária. “Estamos trabalhando na 
criação de algoritmos para prever o risco de acidentes na 
via. Também queremos criar modelagens matemáticas para 
evitar acidentes pessoais e estamos trabalhando em projetos 
de implementação de visão computadorizada na operação, 
para prever defeitos na via”, cita o gerente. 

Rumo investe em tecnologia para otimizar  
manobras de vagões no Porto de Paranaguá
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O
setor metroferroviário está vulnerável com a 
pandemia do novo coronavírus. Necessárias 
para evitar a rápida disseminação do vírus, as 
medidas de restrição de circulação de pessoas 

começaram a vigorar na maioria dos estados brasileiros a 
partir da segunda quinzena de março, impactando de for-
ma abrupta a demanda nos sistemas de trens e metrôs pelo 
país. E não foi só isso. Em meio à redução do transporte 
diário de passageiros e a consequente queda de receita, 
operadoras tiveram que colocar em prática, num curto es-
paço de tempo, um plano operacional inédito, levando em 
consideração restrições no quadro de funcionários, estra-
tégias para evitar aglomerações de pessoas e a desinfecção 
de trens e estações, rotina que teve que ser aperfeiçoada 
para além da limpeza que já era feita comumente. 

Alguns sistemas públicos simplesmente pararam de 
operar no Brasil a partir do dia 21 de março, como é o 
caso, por exemplo, do Bonde de Santa Teresa, por de-
terminação do governo do estado do Rio, e dos sistemas 
metroferroviários de Fortaleza (Metrofor e VLTs de Pa-
rangaba-Mucuripe, Cariri e Sobral), sob responsabilidade 
do governo do Ceará, um dos estados mais atingidos em 
número de casos e vítimas da Covid-19 no país.   

De acordo com dados da Associação Nacional dos 
Transportadores de Passageiros Sobre Trilhos (ANPTri-
lhos), os sistemas de metrô, trem e Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLTs) registraram redução de 62,6% no número de 

passageiros, passando de 262,5 milhões de pessoas para 
98 milhões, numa comparação com o que foi transportado 
em março 2019 e em março de 2020. Abril deve seguir 
o mesmo ritmo de queda. Segundo a associação, caso a 
média do primeiro dia de abril se mantenha, quando foi 
observada redução média de 79% no número de passagei-
ros, a estimativa é que os sistemas transportem 56 milhões 
de pessoas ao final daquele mês.  

O vice-presidente executivo da ANPTrilhos, João Gou-
veia, reforça que a redução vertiginosa na demanda, o re-
flexo direto na queda da receita e os esforços para manter 
os sistemas funcionando são desafios sem precedentes na 
história das operadoras. Ele estima que haja uma redução 
média de 15% da mão de obra no sistema metroferroivário 
como um todo. “Não há como contar com tecnologia para 
tudo, então prescindir de funcionários é muito difícil. Essa 
pandemia sobrecarregou ainda mais os serviços por conta 
da mitigação de riscos e custos”, resume. 

São Paulo
Na maior capital do Brasil, São Paulo, os sistemas de 

passageiros sobre trilhos foram duramente atingidos. Até 
o fechamento dessa edição, a secretaria de Transportes 
Metropolitanos de São Paulo, que desde o início da crise 
vem concentrando informações sobre a movimentação de 
passageiros, não havia aberto os dados de março de 2020. 
No entanto, deu uma prévia de que a queda no número de 
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passageiros no Metrô de São Paulo e CPTM deve girar em 
torno de 75% naquele mês. 

A queda na demanda refletiu-se na redução do número 
de trens em operação. Pelos dados oficiais da secretaria, as 
frotas em circulação no Metrô de São Paulo e na CPTM 
diminuíram em 35% após o início da crise. No mais recen-
te levantamento anual Todos os TUEs, feito pela Revista 
Ferroviária em 2019, a frota ativa da primeira é de 161 
trens; da segunda, 193 TUEs. 

A redução na oferta de veículos pelas operadoras tem 
sido polêmica na capital paulista. O Metrô de São Paulo e 
a CPTM receberam em abril determinação do Ministério 
Público do Trabalho de São Paulo para a retomada plena 
da circulação de trens para evitar aglomerações de pes-
soas. A STM defende que o número de trens está sendo 
determinado conforme a quantidade de acessos de passa-
geiros contabilizados pela entrada de bilhetes nas catracas 
e a relação de transferência entre linhas. 

Os dados de movimentação de março de 2020 já estão 
disponíveis no site das concessionárias privadas de São 
Paulo. Somando ViaQuatro e ViaMobilidade, a redução 
foi de quase 10 milhões de usuários naquele mês. Na Via-
Quatro (Linha 4-Amarela do Metrô) foram 13 milhões de 
passageiros transportados em março desse ano contra 19 
milhões em março de 2019. Já na ViaMobilidade (Linha 
5-Lilás) a quantidade de passageiros movimentada foi de 
13 milhões em março de 2019 para 10 milhões em março 
deste ano. 

A ViaQuatro disse em nota que reduziu a oferta de veí-
culos, sem especificar em quanto, e que desde o início da 
quarentena passou a fazer adaptações diárias no intervalo 
entre trens. Num dia normal de operação, o headway na 
Linha 4-Amarela costumava ser de 90 segundos e de 75 
segundos em horário de pico. Na ViaMobilidade também 
houve adaptações no intervalo entre trens, que antes da 
crise tinha média de 172 segundos no horário de pico.  

João Gouveia, da ANPTrilhos, comenta que a retirada 
de circulação de trens também traz desafios à operação. 
“Todas as operadoras que diminuem a velocidade dos 
trens e o número de viagens nesse período de crise têm 
menor consumo de energia. Contudo, ter material rodante 
parado implica em um rodízio constante na circulação dos 
veículos para evitar gastos excessivos de manutenção”. A 
redução do número de trens resulta no chamado sistema 

carrossel, quando todos os veículos participam de um ro-
dízio na circulação. A medida é justamente para que os ve-
ículos sofram menos com ferrugem e outras deteriorações. 

Foram criados no Metrô de São Paulo e na CPTM comi-
tês específicos para intensificar os trabalhos de desinfecção 
de trens e estações. No Metrô, as ações de limpeza vêm 
acontecendo diariamente com os passageiros dentro dos 
carros, com funcionários passando um produto antibacteri-
cida nas principais superfícies de contato dos passageiros, 
após cada viagem. O produto tem duração de duas horas.

A frequência dos trabalhos de limpeza dobrou na Li-
nha 4-Amarela, informou a ViaQuatro, que também im-
plementou outras ações de rotina, como a divulgação de 
um QR Code para os passageiros baixarem o guia de pre-
venção ao coronavírus. Adesivos com o passo a passo da 
correta higienização das mãos foram afixados nos sanitá-
rios das 10 estações. A Via Mobilidade também afirma ter 
dobrado os serviços de limpeza. A concessionária man-
tém fechados os acessos secundários às estações da Linha 
5-Lilás e guichês das bilheterias.

Rio de Janeiro
A SuperVia vem divulgando diariamente a queda do 

número de passageiros desde o início das medidas de iso-
lamento social, no dia 15 de março. Passado um mês da 
quarentena determinada pelo governo do estado, a con-
cessionária somou 8,6 milhões de passageiros a menos 

CCO da SuperVia:  
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transportados. Num mês típico, a concessionária 
transporta em média 13 milhões de passageiros. 

Desde o inicio das restrições de circulação 
de pessoas no estado, a maior queda, segundo a 
empresa, foi de 74%, registrada em 24 de março. 
Atualmente gira em torno de  65%  nos dias úteis. 
A comparação é feita com relação a um dia nor-
mal de funcionamento, em que a operadora cos-
tuma transportar em média 600 mil passageiros. 

“Uma das nossas dificuldades operacionais 
está na adaptação das grades de trens, em razão 
principalmente dos decretos que se sobrepõem 
do governo do estado. Um deles, mais recente, 
determina que indústrias e comércios tenham tur-
nos diferentes de trabalho. Isso nos leva a ajustar 
os horários de picos matutinos, retornando com 
alguns trens e o intervalo entre eles”, ressalta o 
presidente da SuperVia, Antonio Carlos Sanches. 

A rotina de manutenção dos trens e da via na 
SuperVia também foi alterada em função da redu-
ção do quadro de funcionários. Máscaras, álcool 
em gel e distanciamento foram algumas das me-
didas adotadas para evitar o contágio entre a par-
cela de colaboradores que se manteve no trabalho 
presencial. “Contudo, especialmente na via, parte 
da redução do número de funcionários-hora dis-
ponível é compensada pelo aumento do intervalo 
de manutenção dos trens, por conta da redução 
da frota circulante, o que fez de certa forma au-
mentar a produtividade da equipe embora esteja 
reduzida”, explicou Sanches. 

A concessionária fechou 10 estações desde o 
início da pandemia e contratou equipes em caráter 
emergencial para auxílio na desinfecção dos trens 
e estações de maior movimentação. Cartazes nos 
quadros de avisos, áudios e vídeos com orienta-
ções sobre o coronavírus estão sendo veiculados 
para os usuários do transporte. 

A pandemia alterou também o cronograma 
de conserto dos trens chineses da SuperVia que 
apresentaram problemas nas caixas redutoras. A 
solução intermediária para a volta de 40 composi-
ções no curto prazo foi concluída entre fevereiro 
e março, com a alemã Voith finalizando os traba-
lhos de troca dos rolamentos para dar uma sobre-
vida às caixas desses trens. 

A segunda fase do plano, no entanto, que pre-

O setor metroferroviário descarrila financeiramente com as ações de com-
bate ao novo coronavírus. A queda na demanda causou um terremoto no fluxo 
de caixa das operadoras, cuja principal fonte de recursos vêm das receitas 
tarifárias. Os prejuízos são estimados em R$ 3,4 bilhões, caso o isolamento 
social se estenda até junho, sendo R$ 2,1 bilhões nos sistemas privados e R$ 
1,3 bilhão nos públicos, segundo a ANPTrilhos. 

A situação é mais dramática entre as concessionárias privadas, afirma a as-
sociação. Diferentemente das operadoras públicas, que contam com recursos 
do governo, as companhias privadas alertam para a dificuldade de pagamento 
de funcionários, fornecedores e energia – que são os custos mais pesados do 
sistema. O setor privado tem buscado prorrogações e empréstimos, mediante 
apoio dos governos estaduais e federal. 

“No segmento, o maior inimigo agora é o tempo. Na medida em que cresce 
a quarentena, o nosso buraco aumenta numa curva exponencial. Perdoem-me 
pela metáfora, mas já passamos da fase do paracetamol e dos respiradores 
mecânicos. Estamos para ser entubados e ficar em UTI em coma induzido. O 
momento requer um esforço do governo para ações de apoio às companhias, 
tal como ocorreu com as empresas do transporte aéreo”, enfatiza o vice-presi-
dente executivo da ANPTrilhos, João Gouveia. 

A SuperVia está entre as mais ativas por respaldo financeiro. A opera-
dora apresentou prejuízo de R$ 17 milhões em 2019. A dívida líquida total 
da concessionária privada é de R$ 830 milhões, segundo o último balanço 
financeiro. Mas há valores em disputa judicial. E não existe reserva monetária 
significativa disponível. 

“Tínhamos a ideia de colocar a casa em ordem este ano e entregar resul-
tados aos acionistas (Mitsui) ano que vem. Mas nós estamos com perdas de 
bilheteria de R$ 50 milhões por mês, desde o início da quarentena. Nossa 
receita caiu 70% neste período de isolamento social e nós ainda aumenta-
mos os custos com higienizações. Temos que resolver o problema financeiro 
de curto prazo com urgência”, declara o presidente da SuperVia, Antonio 
Carlos Sanches.

A equação financeira da SuperVia dá conta da necessidade imediata de 
um financiamento de R$ 65 milhões por mês, até a flexibilização dos decretos 
estaduais e o final da quarentena. A operadora quer também a manutenção 
da entrada desses recursos por pelo menos os três meses subsequentes. Há 
conversas em andamento com o BNDES e a Caixa Econômica Federal, além de 
diálogos com técnicos dos ministérios da Economia e da Infraestrutura.

A concessionária diz não ter como dar garantias em novos empréstimos. 
Logo, espera pelo apoio do Tesouro Nacional. O exemplo do Reino Unido, onde 
o governo assumiu os custos e receitas das empresas metroferroviárias por 
seis meses, é também cogitado nas conversas com representantes do governo.

A ANPTrilhos reconhece que as áreas de Recursos Humanos, Jurídica e os 
gestores de algumas operadoras já estão avaliando cortes de benefícios de 
funcionários, revisando escalas, considerando a redução de jornadas e salá-
rios, revendo a data de pagamentos de férias, intensificando os programas de 
demissão voluntária, entre outros. O Metrô de São Paulo já encaminha avisos 
aos funcionários de que as bases para o pagamento do plano de participação 
nos resultados serão revistas este ano. 

“O setor ainda não adotou (demissões em massa), mas pode adotar. Trata-
-se de um ambiente com gestores mais conservadores. Demitir tem custo alto, 
você perde know-how, capacitação e treinamento singulares. São profissionais 
formados nas operadoras”, argumenta o Gouveia.

Receitas descarrilam
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vê uma solução definitiva (com a substituição pela chinesa 
CRRC de todas as caixas da Voith de 70 trens chineses que 
apresentaram problemas) foi esticada para novembro desse 
ano – antes da pandemia estava prevista para setembro. Se-
gundo a SuperVia, a área onde está localizada a fábrica na 
China já opera normalmente. As primeiras caixas de engre-
nagem deverão começar a chegar ao Brasil a partir de maio.

No MetrôRio, o fluxo costumeiro é de cerca de 21 mi-
lhões de passageiros por mês. Com a pandemia, caiu para 
13 milhões de usuários transportados (dados de março de 
2020). A concessionária está com 49 acessos secundários 
às estações fechados, além dos guichês de gratuidade. Há 
210 colaboradores da limpeza trabalhando com nebuli-
zadores, espalhando micropartículas de um composto de 
quaternário de amônia (comum em detergentes e germici-
das) para fazer a assepsia em diversas superfícies. Mais 50 

temporários foram contratados para apoio na higienização 
nesse período de crise. 

O VLT Carioca mantém as três linhas e todas as para-
das e estações em operação. O intervalo entre trens, no 
entanto, dobrou no horário de pico (de 7 minutos passou 
a variar entre 15 e 20 minutos). Já a manutenção na via 
continua acontecendo normalmente, à noite, após o fim 
da operação.  O VLT Carioca movimenta 1,8 milhão de 
passageiros por mês – a queda no mês de março não foi 
informada pela empresa.  

A concessionária implementou aberturas automáticas de 
portas dos trens para os usuários evitarem contato com elas. 
As paradas com maior fluxo de passageiros contam com 
trabalhos de desinfecção numa parceria com a Forças Ar-
madas. Máscaras foram distribuídas à equipe operacional. 

Rio Grande do Sul
A Trensurb faz um investimento adicional de R$ 203 

mil para que até maio 50 profissionais de limpeza te-Força-tarefa nas estações da CBTU Recife

Cerca de 35% da frota do Metrô SP e da CPTM  
deixaram de circular na pandemia



nham álcool líquido para desinfetar janelas, portas, barras, 
corrimãos e bilheterias das estações, a cada 45 minutos. Os 
trens são higienizados quando chegam nas estações termi-
nais. O montante inclui também a aquisição de máscaras 
para os colaboradores. 

A operadora atende 4 milhões de usuários por mês. Em 
março deste ano, a movimentação não passou de 2,6 milhões 
de passageiros. A frota circulante por lá não foi reduzida, 
mantendo a operação com 31 trens ativos. Com maiores in-
tervalos entre eles, o número de viagens entre um ponto e 
outro da linha tem caído de 236 para 115 nos dias úteis. 

Em vez de 26 trens rodando simultaneamente, há 18 desde 
o início do isolamento social, com um intervalo maior entre 
eles: de 4 para 9 minutos nos horários de pico. O intervalo en-
tre trens fora do horário de pico também aumentou, passando 
de 10 para 30 minutos. O número de funcionários no CCO da 
Trensurb foi reduzido pela metade. 

Pernambuco e Brasília
Na CBTU Recife, a demanda comum de 8,2 milhões pas-

sageiros/mês ficou em 4,8 milhões em março de 2020. Os 
trens estão operando somente nos horários de pico: das 6h às 
9h e das 16h30 às 20h. Já a linha de VLT, que liga a capital 
pernambucana a Cabo foi temporariamente suspensa. 

“Essa operação contingenciada parece simples, mas é bem 
difícil. Ok, o nosso CCO se adequa e fica mais tranquilo com 
menor demanda, além disso os trabalhos de manutenção per-
manecem bem ocupados. Mas o que mais pesa é que estamos 
lidando com uma situação que impõe medo e apreensão o 
tempo todo. Um vírus e suas consequências”, frisa a assesso-
ra da superintendência da CBTU em Recife, Sandra Holanda.

A higienização de trens e estações da CBTU tem sido feita 
de forma reforçada, a cada viagem de uma ponta e outra da 
linha. Tem-se usado álcool 70 e um composto de quaterná-
rio de amônio (em Recife e Maceió), de forma experimental. 
Ações em parceria com o Exército para a desinfecção de trens 
e estações e capacitação também vêm ocorrendo.

No Metrô do Distrito Federal, onde a rotina é de 4 mi-
lhões de passageiros por mês, em março de 2020 foi de 2,6 
milhões. Apesar da queda na demanda, a companhia afirma 
que a operação continua igual em relação aos intervalos entre 
trens, manutenção, frota circulante e CCO. Os serviços de 
limpeza, no entanto, tiveram reforço, inclusive em parceria 
com a Companhia de Defesa Química, Biológica, Radioló-
gica e Nuclear do Exército. Materiais de limpeza adicionais 
foram adquiridos por R$ 27 mil para utilização até agosto 
deste ano. 

Por conta da pandemia do Covid-19, o transporte metro-
ferroviário de passageiros chegou a parar na cidade mais afe-
tada da China e a sofrer redução média de 90% do público 
em grandes centros urbanos da Itália, Espanha, França e EUA, 
segundo a Union Internationale des Transports Public (UITP). 
As medidas para a preservação da saúde de funcionários e 
passageiros têm apoio da tecnologia.  

Em Wuhan (CHN), cidade com 11 milhões de habitantes 
onde os primeiros casos de Covid-19 foram identificados em 
dezembro do ano passado, o sistema metroferroviário ficou 
sem funcionar por quase três meses. Desde o final de março 
as estações de metrô e trem foram abertas aos poucos para a 
circulação de pessoas, mediante checagem com 200 scanners 
térmicos e informações que atestam boa saúde de usuários, 
via aplicativo de celular, controlado pelo governo chinês. A 
maioria dos passageiros guarda distância superior a 1 metro 
nas filas e segue de máscaras. 

Em Nova Iorque, nos EUA, houve redução de público de 
até 92% no transporte público sobre trilhos. Desde o início da 
quarentena, 460 mil máscaras e 2,5 milhões de luvas foram 
distribuídas para os funcionários do Metrô de Nova Iorque, 
segundo a Metropolitan Transportation Authority. Ainda assim, 
pelos menos 1,5 mil deles testaram positivo para o vírus e 41 
morreram. 

Na Itália, a redução dos serviços metroferroviários já foi 
maior, mas atualmente é de até 75%, dependendo da região. 
Nas linhas de metrô a ordem é o menor número possível de pas-
sageiros, limpeza constante e funcionários em áreas restritas, 
sem muito contato com o público. Há orientação para compras 
virtuais de passagens. Existem cidades, como a capital Roma, 
nas quais o metrô não funciona após às 21h, desde março. 

Na capital da Espanha, Madrid, os horários dos trens estão 
sendo ajustados para atender especialmente os hospitais, pos-
sibilitando o acesso de médicos e enfermeiros ao trabalho. Há 
menos funcionários em atividade, acessos secundários foram 
fechados e os serviços estão sendo interrompidos mais cedo. A 
cada 10 minutos, os passageiros são orientados por megafone 
acerca de espaços livres nas plataformas e nos trens. 

No começo de abril a International Union Railways reco-
mendou a redução da ocupação nas viagens de trens mais 
longas e a contratação de médicos para check ups rápidos 
de saúde e kits de proteção individual para os passageiros. 
A entidade também orientou a retirada de revistas, folhetos, 
menus, cobertores, travesseiros e fones de ouvido dos carros.

Onde as operadoras dependem essencialmente das recei-
tas advindas dos passageiros, o apoio financeiro do governo é 
tido como fundamental para que os trens continuem se deslo-
cando sobre os trilhos, as indústrias de suprimentos se man-
tenham ativas e os profissionais do setor sigam empregados. 
Sem mobilidade, dificilmente a economia voltará à regularida-
de, defende a UITP.

Restrições pelo mundo
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VEJA A FOTO AMPLIADA

A locomotiva Mallet 204, fa-
bricada pela Baldwin Locomo-
tive Works em 1950, é uma das 
preciosidades da Associação 
Brasileira de Preservação Fer-
roviária, regional de Santa Ca-
tarina. A Maria Fumaça operou 
no transporte de carvão na Fer-
rovia Tereza Cristina até 1980. 
Após quase 40 anos parada, foi 
restaurada pela ABPF em 2017, 
quando passou a ser usada em 
passeios turísticos na região 
Sul, entre os estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na e Paraná. Modelo único na 
América Sul, a Mallet 204 ilumi-
na as ferrovias no evento Natal 
nos Trilhos, tradicionalmente promovido pela Rumo em parceria 
com a ABPF nos meses de novembro e dezembro.
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D
uas semanas após o início da 
quarentena para conter o novo 
coronavírus no Brasil, Rubens 
Ometto Silveira Mello, dono 

do grupo Cosan, deu algumas declarações 
sobre o cenário econômico que se formava 
com a chegada da pandemia. Apontou para 
a necessidade de rever projetos das empre-
sas do grupo, mas a única exceção seria a 
Rumo Logística, cujos investimentos foram 
classificados por ele como irreversíveis e 
necessários para manter o agronegócio.

Em vias de ter a renovação de seu con-
trato de concessão assinado, a Rumo Ma-
lha Paulista tem um plano de investimen-
tos que soa como música aos ouvidos do 
governo federal, às voltas com projetos de 
retomada da economia e criação de em-
pregos pós-pandemia. A expectativa é que 
com o contrato assinado, a empresa invista 
cerca de R$ 7 bilhões nos próximos cinco 
anos em ações que envolvem, entre outras, 
a compra de vagões e locomotivas, obras 
de solução de conflitos urbanos, reativa-
ção de trechos e aumento da capacidade 
de transporte na malha. Recursos que, se-
gundo o próprio ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, ganham outras propor-
ções na atual conjuntura. 

“Exatamente o que vamos precisar depois 
da crise é investimento. Essas prorrogações 
vão representar muitos investimentos no 
setor ferroviário num prazo curto. Com a 
da Malha Paulista, serão 40 municípios de 
São Paulo beneficiados em cinco anos, por 
isso as renovações antecipadas são muito 
significativas”, disse Freitas, em abril, num 

Em boa hora
Investimentos com as renovações ferroviárias ganham nova 

proporção sobre a economia do país em meio à pandemia
Por Bianca Rocha

Na oficina de Divinópolis (MG), da 
VLI, criou-se uma nova rotina de 
higienização das locomotivas
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seminário virtual organizado pela Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). Freitas afirmou 
em outra ocasião que “já há 5 mil pessoas contratadas para 
iniciar essa jornada (após a assinatura da renovação da Ma-
lha Paulista)”. “Serão 10 mil empregos gerados e R$ 100 
milhões de arrecadação de impostos por ano”, prevê. 

Mas qual seria de fato o impacto que os investimentos 
com as renovações ferroviárias traria para a economia bra-
sileira? Um estudo feito pelo Grupo de Economia da In-
fraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getulio 
Vargas de São Paulo e publicado em março de 2018, ten-
ta estimar esses ganhos. Intitulado “Avaliação da política 
de prorrogação antecipada das concessões ferroviárias”, o 
trabalho discorre sobre a evolução do setor ferroviário de 
carga no período 2006-2016, traz uma avaliação sobre os 
modelos vertical e horizontal e aponta a renovação anteci-
pada como a melhor alternativa para ampliar in-
vestimentos em ferrovias no país. 

“O aumento dos investimentos na malha fer-
roviária (efeito direto) aumenta a produção de 
outros segmentos para fazer frente à elevação 
inicial gerada pelos recursos alocados. Setores 
fornecedores de insumos vão produzir mais para 
atender a essa nova realidade, de modo que um 
choque positivo gera um efeito em cadeia, com 
um efeito maior do que o choque inicial (efeito 
indireto). O choque inicial, ocorrido em função 
do aumento dos investimentos no setor ferrovi-
ário, tem impacto sobre os rendimentos do tra-
balho e, por conseguinte, sobre o consumo das 
famílias (efeito renda), caracterizando um im-
pacto do aumento da produção sobre os salários e, con-
sequentemente, sobre o consumo”, explica um trecho do 
estudo de autoria de Gesner Oliveira, Fernando Marcato, 
Andréa Curi e Mariana Orsini. 

O trabalho concluiu que os investimentos nas renovações 
antecipadas gerariam benefícios da ordem de R$ 42,6 bilhões 
para o PIB nacional. A maioria desse incremento ocorreria no 
setor industrial (R$ 26,9 bilhões). Para chegar aos números, a 
equipe utilizou a Matriz Insumo-Produto, uma metodologia 
empregada pelo IBGE para estimar relações intersetoriais.   

Os investimentos obtidos com as renovações teriam po-
tencial de gerar quase 700 mil postos de trabalho, principal-
mente na indústria e no setor de serviços. Este aumento, por 
sua vez, permitiria uma expansão da massa salarial da or-
dem de R$ 7,1 bilhões. Esses aumentos totais da demanda 
e dos empregos na economia teriam potencial de gerar um 

incremento da arrecadação de tributos de cerca de R$ 3,1 
bilhões. “Se a prorrogação antecipada das concessões não 
ocorrer, tais benefícios só poderiam vir a ser capturados, 
em tese, após 2027 em uma nova licitação, sendo crível se 
supor que os investimentos de possíveis novos concessio-
nários não atingiriam o mesmo patamar”, afirma o estudo. 

O trabalho foi elaborado com os dados disponíveis em 
2017, portanto, considerou os números contidos nos pla-
nos de negócios apresentados à época por cinco concessio-
nárias: Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), Estrada 
de Ferro Carajás (EFC), Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), 
Rumo Malha Paulista e MRS. A soma dos investimentos 
com essas cinco renovações foi apurado pelo estudo em 
R$ 12,4 bilhões, aplicáveis no período 2017-2027. O nú-
mero é bem mais baixo dos cerca de R$ 30 bilhões que se 
especula hoje no mercado com as prorrogações. 

De 2017 para cá alguns processos avançaram, o que tor-
naram mais precisos os planos de investimentos de algumas 
concessionárias. A MRS, por exemplo, que já passou por 
audiência pública e está em fase final de análise dos pro-
jetos executivos pela ANTT, tem em vista R$ 7,5 bilhões 
de investimentos no período de 5 a 10 anos após a assina-
tura do contrato, além de R$ 14,6 bilhões num prazo de 
30 anos. As renovações da EFVM e EFC, que já estão na 
mesa do ministro relator do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Bruno Dantas, deverão vir em troca da chamada 
outorga cruzada, com a construção pela Vale da Ferrovia 
de Integração Centro-Oeste (Fico) e um trecho da EF-118 
(Rio-Vitória). A duas renovações deverão gerar juntas cerca 
de R$ 16 bilhões em investimentos, segundo a ANTF.  

Já a FCA, que entregou seu plano de negócios para a 
renovação em 2017, precisou fazer ajustes, a pedido da 

Fotos: Divulgação/Rumo

Renovação da Malha Paulista deve injetar cerca de R$ 7 bilhões em investimentos
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ANTT. Uma nova versão do documento estava prevista 
para ser entregue à agência/ministério da Infraestrutura 
em março último, mas ainda não aconteceu. A VLI infor-
mou que tem mantido reuniões regulares com a equipes 
técnicas do ministério na busca de estruturar os ajustes. A 
falta de um número definido sobre os investimentos que 
virão da renovação da FCA leva especialistas a crerem 
que os R$ 30 bilhões podem estar subestimados. 

Gesner Oliveira, da equipe de autores da FGV-SP, diz que 
o estudo foi publicado em 2018 baseando-se em um vetor de 
investimento que hoje é bem maior. “Consequentemente os 
benefícios calculados então podem ser, ou melhor, devem ser 
maiores. Estou relativamente seguro de que a gente chegaria 
a conclusões ainda mais fortes num estudo atualizado”. 

O diretor-executivo da ANTF, Fernando Paes, lembra 
que os investimentos públicos em ferrovias já vêm cain-
do desde 2015 e o cenário atual não se mostra promissor. 
"Isso faz com que os investimentos com as renovações 
sejam ainda mais determinantes para dar tração e ritmo à 
economia brasileira", reforçando a questão dos empregos.  

"Os aportes serão distribuídos em ampliações de pá-
tios, remodelação de vias, aquisição de material rodante, 
no desenvolvimento de novas tecnologias e em soluções 
de conflitos urbanos. São projetos de grande interesse pú-
blico, que garantirão a municípios e estados a criação de 
milhares de empregos nos próximos anos".

Não parou   
Num cenário de paralisação econômica, o setor ferro-

viário de carga foi um dos poucos que não parou na pan-

demia. Salvo as medidas adotadas pelas concessionárias 
para se adequar às recomendações da Organização Mun-
dial de Saúde, como o uso de máscaras pelos operadores, 
desinfeções de equipamentos e distanciamento entre pes-
soas, a operação se mantém e é até beneficiada por ques-
tões inerentes ao próprio transporte ferroviário, como o 
perfil de carga. 

Mais de 80% da carga movimentada por ferrovia se 
resume a minério de ferro e produtos agrícolas, cujas 
produções não cessaram na crise. Os trabalhos nas minas 
da Vale em Minas Gerais (embora ainda estejam impac-
tados pelo desastre de Brumadinho) e no Pará continu-
am, assim como o agronegócio que, a despeito da crise 
sanitária, prevê safra recorde esse ano. Em casa ou não, 
as pessoas continuarão se alimentando e as bases de pro-
dutos sendo abastecidas.  

A operação ferroviária se manteve na pandemia e o mes-
mo deverá acontecer com os investimentos que virão com 
as prorrogações antecipadas, na opinião do economista, co-
ordenador de Economia Aplicada do IBRE/FGV e profes-
sor do Instituto de Economia da UFRJ, Armando Castelar. 

“Não antevejo que vá haver um atraso significativo 
nesses investimentos por causa da pandemia, no momento 
está tudo meio perdido, o governo está pouco organizado 
em termos de normalização das atividades, mas não há 
razão para que não possam ser organizados. As previsões 
mostram que o PIB brasileiro só vai voltar ao patamar de 
2019 lá para o final de 2022. Então qualquer coisa dessa 
magnitude ajudaria a acelerar esse processo de empregos 
e a situação da economia de forma geral. Nós precisamos 

A indústria ferroviária floresceu com as concessões ferro-
viárias, alcançou recordes de produção em 2005 e em 2015, 
quando foram fabricados 7.597 vagões e 129 locomotivas, res-
pectivamente – os maiores volumes até agora durante os anos 
de operação privada no segmento de carga.  Mas nos últimos 
três anos o panorama mudou com quedas consecutivas na pro-
dução anual. Em 2019, estavam previstos 1500 vagões, mas 
fechou em 686. 

As renovações antecipadas têm o potencial de mudar esse 
cenário e levar de volta para as fábricas as encomendas e a 
mão de obra, acredita o presidente da Abifer, Vicente Abate. 
“Em três anos, a indústria perdeu 4 mil funcionários de um 
universo de 20 mil trabalhadores diretos”. Com todos esses 

números, ele afirma que o setor voltou 20 anos no tempo, “vol-
tamos à época em que se iniciaram as concessões do setor 
ferroviário no país”.     

Abate diz correr contra o tempo para a amenizar a situação, 
que pode piorar ainda mais com a pandemia do novo corona-
vírus. “A indústria não está trabalhando numa situação normal 
desde antes da pandemia. As instalações estão com ociosidade 
em torno de 70%”, pontua, dizendo que foi ao governo federal 
pedir crédito emergencial para que as concessionárias possam 
antecipar as compras que fariam no primeiro semestre de 2021. 
“As fábricas vão zerar as carteiras de pedidos com a entrega no 
primeiro semestre de encomendas feitas em 2019. A partir de 
junho, já não existe nada e as empresas podem parar”, diz.

Indústria ferroviária agoniza
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logo desses investimen-
tos”, afirma Castelar. 

O volume de inves-
timentos que se prevê 
com as renovações não 
deverá passar desper-
cebido nas estatísticas 
do setor de transpor-
tes. De acordo com o 
levantamento mais re-
cente feito pela Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT), o PIB do setor de transportes atingiu R$ 256,08 
bilhões em 2018, representando 3,7% do PIB total da eco-
nomia, de 6,83 trilhões no mesmo ano. As atividades de 
transporte terrestre responderam por 57,8% do PIB do se-
tor. No segmento terrestre, o maior peso vem do transpor-
te rodoviário de cargas (27,4% do PIB do transporte), que 
é seguido pelo rodoviário de passageiros (18,2%), dutovi-
ário (6,5%) e ferroviário e metroferroviário (5,7%).

Para Castelar, os impactos socioeconômicos com as re-
novações ferroviárias podem ser estimados em vários ní-

veis. “São dezenas de 
milhares de empregos 
e isso têm repercussões 
muito significativas 
sobre outros setores, 
particularmente no de 
material ferroviário e de 
construção civil. Mas 
outros impactos podem 

ser medidos. Boa parte 
dos investimentos da Malha Paulista são para eliminação 
de conflitos urbanos, que é a principal causa de acidentes 
ferroviários no Brasil. Então, é um projeto que prevê salvar 
vidas, valorização imobiliária para as áreas que deixam de 
ter trânsito de trem, reduz custos, gastos com combustível, 
poluição ambiental”, diz o economista, que ressalta a im-
portância de aumentar a participação do modal ferroviário 
na matriz de transportes brasileira.   

O estudo da FGV-SP quantificou também os benefícios 
socioeconômicos com as renovações antecipadas. Em va-
lores de 2018, seriam da ordem de R$ 10 bilhões, sendo 

Processos de renovação da EFVM e da EFC estão no TCU
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Correntes de solidariedade e medidas de proteção à saúde de 
funcionários deram o tom à operação ferroviária nos últimos dois 
meses, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil. 

Instalações, pernoites, alojamentos, refeitórios e salas de reu-
nião foram adaptadas em tempo recorde, diz Eduardo Pellegrina 
Filho, vice-presidente de Recursos Humanos, Saúde e Segurança 
da Rumo. “Fizemos todas as medidas preventivas para dar conti-
nuidade ao negócio, como aferição de temperaturas de colabora-
dores, atendimento médico, distribuição de máscaras, disponibi-
lização de álcool em gel, demarcação de espaços com distância 
segura, entre outras”. 

A Rumo está amparando hospitais e instituições parceiras, com 
a compra de equipamentos respiratórios e carrinhos de emergên-
cia. Outra iniciativa é a “rede do bem”, uma ação conjunta entre 
Rumo, VLI e MRS na Baixada Santista.  No final de abril, as con-
cessionárias doaram cerca de R$ 1 milhão para a alimentação 
de estudantes da rede pública. “Nesse momento de pandemia, a 
palavra é união”, ressalta Pellegrina. Em relação a contratos com 
fornecedores, o executivo diz que a companhia “está analisando 
caso a caso o cronograma de compra de ativos”. 

Na MRS, um terço da força de trabalho foi habilitada para tra-
balhar em home-office, além de ter implementado um sistema de 
rodízio entre colaboradores fora do trabalho remoto. “A operação 

foi preservada mesmo no contexto de isolamento social e restri-
ções de mobilidade”, comenta o presidente da MRS, Guilherme 
Mello, afirmando que a redução da circulação de pessoas acaba 
sendo uma vantagem competitiva para a ferrovia, pois um maqui-
nista apenas transporta um grande volume de carga. 

Alguns setores, segundo Mello, foram mais impactados pela pan-
demia, como o de siderurgia, devido à parada do setor automotivo, o 
que acabou gerando uma redução no transporte de placas de bobi-
nas e aço pela operadora. “Mas que, de certa forma, foi compensado 
por um volume melhor na exportação de minério e açúcar”, diz. Sobre 
ações de solidariedade, o executivo cita doações que somam cerca 
de R$ 3 milhões para comunidades carentes, instituições sociais e 30 
municípios por onde passam os trilhos da MRS. 

A estratégia da VLI está focada em três pilares, segundo a dire-
tora de Regulatório, Institucional, Comunicação e Sustentabilida-
de, Silvana Alcantara. “O primeiro é garantir a saúde e segurança 
dos nossos profissionais e parceiros. O segundo é somar esforços 
e adequar nossas operações para mantermos as atividades. A 
terceira é a participação da VLI no cenário social, contribuindo 
com doações de EPIs para os profissionais da saúde, cestas bá-
sicas para as comunidades vulneráveis e prestar apoio alimentar 
e de material de higiene para os caminhoneiros que transitam por 
nossos terminais intermodais”.

Ações contra o coronavírus

75% desse valor correspondente aos ganhos diretos com a 
redução de custo de transporte, em razão dos investimen-
tos das operadoras para aumento da capacidade das ma-
lhas e volume de carga transportada. Os benefícios para a 
sociedade em geral, pela redução de acidentes, congestio-
namentos e poluição (por conta da redução de caminhões 
nas estradas e soluções de conflitos urbanos), responde-
riam pelos 25% restantes.

Na opinião de Gesner Oliveira, o retorno social de in-
vestimentos no Brasil tende a ser grande, “porque falta 

tanto que quando você faz um pouco já tem um benefí-
cio incrível”. Uma conta atual citada pelo especialista é 
que a cada 10 bilhões de toneladas por quilômetro útil que 
deixam de ser transportadas em rodovias para seguir por 
ferrovia há uma economia de quase R$ 16 bilhões de pre-
juízos com acidentes. 

Gesner falou também sobre os estímulos para a retomada 
da economia. “Com uma recessão forte e recuperação do 
consumo lenta, é muito importante termos um pacote de 
investimentos rápido, concentrado no tempo e que mobili-

Álcool em gel está  
sendo distribuído  

na operação da Rumo

Doações feitas  
pela VLI
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ze muita mão de obra. Obviamente, o investimento precisa 
fazer sentido, nada de construir um elefante branco, como 
estádio de futebol em Manaus, muito menos uma refinaria 
não sei aonde. O que precisamos é ferrovia, hidrovia, rodo-
via, porto, rede de água e de esgoto. Essas coisas, se você 
fizer concentrado no tempo agora, têm uma grande vanta-
gem e colocam a economia em funcionamento”.

Passado e presente 
Entre 1997 e 2015 o investimento e a produção ferro-

viária foram superiores ao crescimento do PIB brasileiro 
no período. Isso é o que diz o estudo “Ferrovias de carga 
brasileiras: uma análise setorial”, publicado em janeiro de 
2018 pela equipe de infraestrutura do BNDES. 

O trabalho divide o período em quatro etapas. De 1997 
a 2003, a produção ferroviária teve crescimento 
médio de 4,69% ao ano (a.a.), enquanto o PIB na-
cional cresceu à taxa média de 1,70% ao ano. O 
aumento da produção, justifica o estudo do banco, 
seria em razão das melhorias operacionais e ga-
nhos de produtividade implementados pelas con-
cessionárias, após anos de escasso investimento 
no setor ferroviário no período pré-concessão.

De 2003 a 2008, o investimento cresceu à taxa 
média de 23,11% a.a., a produção aumentou 7,89% 
a.a., enquanto o PIB evoluiu em 4,81% a.a. Segun-
do especialistas do banco, foram anos de expansão 
da capacidade do sistema ferroviário, principalmente 
por meio da aquisição de material rodante. 

No período de 2008 a 2013, diz o estudo, os 
investimentos escassearam novamente, em de-
corrência da crise internacional, decrescendo 2,36% a.a. 
sobre a base de 2008. A produção cresceu à taxa de 2,23% 
a.a., enquanto o PIB evoluiu à taxa anual de 3,22%. O 
trabalho destaca o período de 2011 a 2013, quando as in-
definições sobre o novo marco regulatório ferroviário con-
tribuíram para que

os investimentos arrefecessem, produzindo, por conse-
quência, certa estagnação na produção do setor.

Nos dois anos subsequentes, de 2013 a 2015, os in-
vestimentos cresceram 5,77% a.a., a produção evoluiu à 
taxa de 5,50% a.a., enquanto o PIB decresceu, na média, 
1,89% a.a. Os investimentos concentraram-se no aumen-
to de capacidade de exportação de minérios na EFC e no 
projeto de expansão da VLI. 

Para o consultor e especialista em logística, Frederico 
Bussinger, o aumento da produtividade ferroviária nos úl-

timos 20 anos apresentou resultados satisfatórios e impac-
tou segmentos de produção, em especial o sucroalcoolei-
ro. “O porto de Santos em 1995 tinha uma movimentação 
irrisória de soja e açúcar, recebia menos do que o porto de 
Paranaguá, por exemplo, em meados de 1990. Hoje, isso 
mudou. Um quarto de todo o açúcar comercializado no 
mundo passa por Santos, e mais da metade chega ao porto 
por ferrovia”, ressalta, dizendo que agora é esperar pelos 
benefícios do que chamou de “segundo ciclo de investi-
mentos” com as renovações.  

O diretor do Centros de Estudos em Transportes da 
FGV, Marcus Quintella, reconhece que o investimento das 
concessionárias para aumento da produtividade e redu-
ção de acidentes nas ferrovias foi importante nos últimos 
anos, mas diz que uma visão sistêmica do setor acabou 

sendo deixada de lado. 
Apoiado num formato de corredores de exportação de 

commodities, com baixa integração entre as malhas e pou-
ca inserção no transporte de carga geral, o setor ferroviá-
rio convive com muitos desafios, afirma. “Sem contar a 
subutilização e a inoperância de trechos da malha, que é 
altíssima, assim como o número de passagens em nível, 
o que reduz a velocidade comercial dos trens e a chegada 
de novas cargas por conta do elevado tempo de viagem”.   

“Temos indisponibilidade de malhas, falta de ramais 
importantes, baixa frequência, poucos terminais, afetan-
do o custo ferroviário. É interessante tudo que aconteceu, 
sim. Mas aconteceu por quê? Porque 77% do que se trans-
porta na ferrovia é minério. E não se transporta como de-
veria combustíveis, produtos industriais, industrializados, 
cimento etc.”, completa Quintella. 

MRS também intensificou os trabalhos de limpeza 
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M
RS, Rumo e Ferrovia Transnordestina Lo-
gística foram as únicas operadoras que 
apresentaram crescimento de suas frotas 
próprias de vagões entre março de 2019 e 

março de 2020, de acordo com o levantamento feito anu-
almente pela Revista Ferroviária. 

A MRS foi a que mais acrescentou novos vagões pró-
prios. Foram 534 modelo fechado, 409 hopper e 11 plata-
forma a mais, resultado que vai ao encontro da estratégia 
da concessionária de focar no transporte de carga geral. 
Por outro lado, a queda na movimentação de minério de 
ferro em razão da tragédia na mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (MG), em fevereiro de 2019, acabou refletin-
do na quantidade de vagões Gôndola – no resultado desse 
ano foram 414 a menos. A frota total de clientes teve forte 
redução, passando de 2.364 para 1.793 unidades.

Na Rumo o movimento foi inverso. Houve aumento 
da frota própria de vagões hopper, totalizando 274 no-

vas unidades destinadas às operações nas malhas Norte 
e Paulista, mas o destaque ficou com o crescimento da 
frota de clientes. Foram 301 modelos hopper e 223 pla-
taforma a mais de terceiros, estes últimos destinados à 
Brado Logística. A concessionária registrou redução de 
66 vagões plataforma próprios. O resultado da frota to-
tal (soma dos próprios e de clientes) foi positiva: 33.507 
contra 32.781 no ano passado. Já a Ferrovia Transnor-
destina Logística apresentou diferença positiva na frota 
própria, porque seis unidades modelo Fechado foram re-
formadas e voltaram à ativa.

Baixas
A operadora que mais apresentou baixa em sua frota 

própria foi a FCA. No resultado desse ano são 582 vagões 
a menos nos modelos fechado, gôndola, hopper, platafor-
ma e tanque.

O total de próprios passou de 20.692 para 20.110 uni-

Todos os vagões
Três operadoras apresentam aumento da frota própria entre 2019/2020

Rumo acrescentou 
274 novos vagões 

hopper à  
frota própria
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dades. A frota de clientes também teve uma leve redução, 
de quatro unidades hopper, totalizando 1.938 vagões 
contra 1.942 no ano passado.

A FTC também apresentou 135 vagões a 
menos, classificados pela operadora como 
frota morta. Houve reduções nos modelos 
fechado, gôndola e hopper. A concessioná-
ria apresentou alta de 13 unidades no mo-
delo plataforma, vagões que originalmente 
eram gôndola e foram transformados.

A Ferrovia Norte-Sul apresentou baixa 
de 43 unidades hopper, vendidas como 
sucata, de acordo com a VLI. A EF Juruti 
vendeu dois vagões hopper da frota pró-
pria. EFVM, EFC, Ferroeste, EF Trombe-

tas, EF Jari  e Transnordestina Logística (TLSA) não apre-
sentaram alterações em suas frotas próprias e de clientes. 

TOTAL DE VAGÕES POR OPERADORA

Operadora
Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Rumo 30.029 30.230 2.752 3.276 32.781 33.507

Transnordestina (FTL + TLSA) 1.720 1.726 131 131 1.851 1.857

Ferrovia Centro-Atlântica 20.692 20.110 1.942 1.938 22.634 22.048

Ferrovia Norte-Sul 2.286 2.243 596 596 2.882 2.839

EF Vitória a Minas 19.145 19.145 500 500 19.645 19.645

EF Carajás 21.428 21.428 0 0 21.428 21.428

Ferrovia Tereza Cristina 407 279 0 0 407 279

MRS 18.699 19.231 2.364 1.793 21.063 21.024

Ferroeste 424 424 0 0 424 424

EF Trombetas 152 152 0 0 152 152

EF Juruti 83 81 0 0 83 81

EF Jari 84 84 0 0 84 84

Total 115.149 115.133 8.285 8.234 123.434 123.368
*Os dados têm como base os meses de março de 2019 e março de 2020. Fonte: Operadoras

RUMO
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechados 2.043 2043 752 752 2795 2795

Gôndolas 1.841 1841 3 3 1844 1844

Hoppers 17.342 17.616 669 970 18011 18586

Plataformas 2.849 2783 885 1108 3734 3.884

Tanques 3689 3689 280 280 3969 3969

Outros 2265 2258 163 163 2428 2429

Total 30.029 30.230 2.752 3.276 32.781 33.507
Fonte: Rumo

Novo vagão 
modelo fechado  

da MRS
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FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA (FTL)
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 246 252 85 85 331 337
Gôndola 27 27 0 0 27 27
Hopper 378 378 0 0 378 378
Plataforma 221 221 46 46 267 267
Tanque 371 371 0 0 371 371
Gaiola 4 4 0 0 4 4
Outros 4 4 0 0 4 4
Total 1.251 1.257 131 131 1.382 1.388

Fonte: Transnordestina

EF VITÓRIA A MINAS

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 249 249 46 46 295 295

Gôndola 14.206 14.206 200 200 14406 14406

Hopper 2.623 2.623 42 42 2665 2665

Plataforma 1.956 1.956 154 154 2110 2110

Tanque 100 100 39 39 139 139

Outros 11 11 19 19 30 30

Total 19.145 19.145 500 500 19.645 19.645
Fonte: ANTT/CAFEN

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 1.450 1.297 0 0 1.450 1.297

Gôndola 4.341 4.250 0 0 4.341 4.250

Hopper 9.749 9.574 1.644 1.640 11.393 11.214

Plataforma 3.254 3.165 298 298 3.552 3.463

Tanque 1.754 1.689 0 0 1.754 1.689

Outros 144 135 0 0 144 135

Total 20.692 20.110 1942 1938 22.634 22.048
Fonte: VLI

FERROVIA NORTE-SUL

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 77 77 227 227 304 304

Gôndola 1 1 0 1 1

Hopper 1.808 1.765 369 369 2.177 2.134

Plataforma 5 5 0 0 5 5

Tanque 395 395 0 0 395 395

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 2286 2243 596 596 2882 2839
Fonte: VLI
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FERROVIA TEREZA CRISTINA
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 6 1 0 0 6 1

Gôndola 342 207 0 0 342 207

Hopper 9 8 0 0 9 8

Plataforma 50 63 0 0 50 63

Tanque 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 407 279 0 0 407 279
Fonte: FTC

MRS
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 754 1288 222 4 976 1292

Gôndola 12.861 12.447 901 901 13.762 13348

Hopper 2.340 2.749 886 533 3.226 3282

Plataforma 2.669 2.680 2 2 2.671 2682

Tanque 37 37 353 353 390 390

Outros 38 30 0 0 38 30

Total 18.699 19.231 2.364 1.793 21.063 21.024
Fonte: MRS

EF CARAJÁS
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 12 12 0 0 12 12

Gôndola 19.616 19.616 0 0 19616 19616

Hopper 1.158 1.158 0 0 1158 1158

Plataforma 397 397 0 0 397 397

Tanque 158 158 0 0 158 158

Outros 87 87 0 0 87 87

Total 21.428 21.428 0 0 21.428 21.428
Fonte: ANTT/CAFEN

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. (TLSA)

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 0 0 0 0 0 0

Gôndola 12 12 0 0 12 12

Hopper 305 305 0 0 305 305

Plataforma 150 150 0 0 150 150

Tanque 0 0 0 0 0 0

Outros 2 2 0 0 2 2

Total 469 469 0 0 469 469
Fonte: Transnordestina
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FERROESTE
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 367 367 0 0 367 367

Gôndola 47 47 0 0 47 47

Hopper 10 10 0 0 10 10

Plataforma 0 0 0 0 0 0

Tanque 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 424 424 0 0 424 424
Fonte: Ferroeste

EF TROMBETAS
Operadora Frota própria Frota de clientes Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Fechado 0 0 0 0 0 0

Gôndola 148 148 0 0 148 148

Hopper 2 2 0 0 2 2

Plataforma 2 2 0 0 2 2

Tanque 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0
Total 152 152 0 0 152 152

Fonte: Mineração Rio do Norte (MRN)

EF JURUTI

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 1 1 0 0 1 1

Gôndola 72 72 0 0 72 72

Hopper 2 0 0 0 2 0

Plataforma 5 5 0 0 5 5

Tanque 3 3 0 0 3 3

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 83 81 0 0 83 81
Fonte: Alcoa

EF JARI

Operadora Frota própria Frota de clientes Total
2019 2020 2019 2020 2019 2020

Fechado 0 0 0 0 0 0

Gôndola 0 0 0 0 0 0

Hopper 2 2 0 0 2 2

Plataforma 82 82 0 0 82 82

Tanque 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 84 84 0 0 84 84
Fonte: EF Jari
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A
pandemia do novo coronavírus impôs o isola-
mento social no Brasil, afetando indústrias e 
comércio. O segmento de manutenção, trans-
formação, reforma, rebitolagem, adaptação de 

vagões e produção de peças e componentes, no entanto, 
está à prova dessas mudanças, mantendo as atividades, 
embora cumpram as orientações internacionais para ga-
rantir a saúde dos funcionários.

“A programação de manutenção de vagões e rodeiros 
por parte das operadoras permanece no mesmo ritmo. No-
tamos uma redução de velocidade para aprovação de no-
vos orçamentos talvez devido à diminuição das reuniões 
presenciais e decisórias nos operadores”, analisa Daniela 
Oliveira, diretora executiva da ANX. 

Em abril, a companhia fechou um contrato de 40 vagões 
com a VLI para a reparação de caixas e aplicação de poliu-
reia. Nesse ritmo, a expectativa é de crescimento até o final 
deste ano, mantendo-se em 2021, segundo a diretora. 

O foco da companhia, explica Daniela, é otimizar os 
ativos dos clientes. Nesse processo, a ANX tem em seu 
portfólio trabalhos como a transformação de bitolas de 
1435 mm para 1600 mm (larga) para atender demandas 
da VLI e da Rumo. A empresa também precisou desenvol-
ver técnicas específicas para ampliação da capacidade de 
carga de vagões dos clientes, com aumento da manga do 
eixo ou rolamento para coroar o vagão com complemento 
de 500mm ou para transformação de vagões fechado em 
plataforma e vice-versa. 

Outros projetos especiais desenvolvidos pela ANX são o 
vagão de combate a incêndio desenvolvido para a Vale; vagão 
oficina para trabalho em rede aérea; vagão para transporte de 
bobinas de aço; e o carro de passageiro adaptado em restau-
rante e sala de reunião para presidência da Rumo. “Todos os 
tipos de vagões podem ser transformados, desde que a manga 
não esteja na sua capacidade máxima”, ressalta Oliveira. 

A maior demanda das operadoras, segundo a ANX, tem 
sido pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de vagões e rodeiros. “Atendemos a uma média de 50 va-
gões por mês para esta finalidade, além de reparar outros 
45 rodeiros por mês em média. Acabamos de adquirir uma 
empresa que atua no mercado de via permanente e outra 

especializada em solda aluminotérmica. Desta forma, au-
mentamos a diversificação de nossos serviços”, conta. 

Com o objetivo de atender as diferentes necessidades dos 
clientes, a Sagit desenvolve técnicas para a transformação 
de material rodante. Seja para ampliar ou reduzir a capa-
cidade de carga dos vagões, transformar o modelo origi-
nal do vagão, mudar a bitola métrica para larga ou adaptar 
comportas em vagões gôndola para tornarem-se hopper, a 
companhia busca trabalhar em parceria com o contratante. 

“São projetos desafiadores e escopos que envolvem a 
corpo de engenharia da Sagit e do cliente, discutindo so-
bre a engenharia a ser aplicada, resultados, homem-hora, 
cronogramas, processos, insumos, materiais, máquinas e 
equipamentos. Discutimos os mais diversos pontos até 
chegarmos ao projeto final. Os tempos variam bastante, 
levando em conta a quantidade de colaboradores envolvi-
dos no projeto, complexidade dos itens do escopo e infra-
estrutura”, explica Tony Martins, representante de Supply 
Chain na companhia.

Martins conta que, mesmo diante das medidas preven-
tivas tomadas pelas operadoras de serviços em relação ao 
Covid-19, os pedidos de orçamento seguem no mesmo 
ritmo, apesar do adiamento de início de projetos que esta-
vam marcados para o semestre.

Os serviços ferroviários podem ser realizados tanto na 
oficina própria, em Sumaré (SP), onde há capacidade para 
atendimento de mais de mil vagões por ano, quanto nas 
oficinas dos clientes. Na cidade paulista, já foram realiza-
dos trabalhos como troca de assoalho e de truques de va-
gões GDT com substituição de todo o conjunto de ampara 
balanço; entrega técnica em linha nivelada, com single 
car, sapata dinamométrica e ampara balanço; rebaixamen-
to de teto de vagões HFE; correção do sistema de descarga 
rápida de vagões HPT, entre outros.

Em Sumaré, a empresa também realiza rebitolagem de 
vagões, mas, apesar de participar de concorrências, até o mo-
mento, o serviço ainda não foi prestado para operadoras. A 
companhia faz a manutenção contínua de vagões de empre-
sas como VLI e Klabin (do segmento de papel e celulose), 
além de manutenção esporádica para a Rumo com adaptação 
de um vagão FLD para FLE, realizado em Mafra (SC).

Os trabalhos continuam
Empresas de manutenção e reforma de vagões adotam medidas de segurança e mantêm atividades
Por Thaise Constancio
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Oscilação
Com clientes como Wabtec Corporation, MRS e Hi-

dremec, a Metalúrgica Riosulense, espera crescimento da 
participação ferroviária no faturamento total da empresa. 
Hoje, o segmento representa 7% do faturamento e o ob-
jetivo é fechar 2020 com 15% de participação, já que a 
demanda por peças se manteve estável, mesmo com o iso-
lamento social provocado pela pandemia. 

Para o próximo ano, a fabricante de ombreiras para dor-
mentes, engates e guias de válvulas e peças para motor de 
tração, espera uma mudança de cenário com a concretiza-
ção do programa de concessões do governo federal. 

Com 20% da receita anual da empresa vinculada ao se-
tor ferroviário, a Man-Fer tem uma visão diferente sobre o 

cenário atual. A companhia viu a demanda por triângulos 
de freio, itens de timoneria e componentes como cabecei-
ras e vigas centrais desacelerar desde o início do ano, fato 
agravado pelo cenário de isolamento. Na carteira de clien-
tes há empresas como GBMX, Randon e Rumo.

“Adotamos algumas medidas preventivas, para seguir-
mos operando normalmente, porém de forma reduzida. 
A perspectiva de vendas para o segmento em 2020 não 
é otimista, visto que já estamos no segundo trimestre e 
as empresas estão muito cautelosas sobre qual decisão to-
mar. O resultado para 2021 irá depender das escolhas do 
mercado em 2020, portanto ainda não temos como men-
surar o futuro”, observa Leandro Scacheti, representante 
da Man-Fer. 

EMPRESA TIPO DE SERVIÇO CONTATO COMERCIAL 

ANX Manutenção, revisão e transformação de caixas Rodrigo Chiavegato - (19) 3874.2966
rodrigochiavegato@anxindustria.com.br

Bratec BRT Lavagem e lubrificação, manutenção e 
montagem de trilhos e motores

bratec@bratecbrt.com
(27) 3318-4198

CBFA Fabricação de Eixos e Rodeiros,Manutenção 
geral de Rodeiros Ferroviários

Luiz Antonio Herrador
(11) 3685-0810 ramal 7553 / 9 9484-4283
Luiz.antonio@cbfa.com.br

Contrak Reforma de máquinas ferroviárias, recuperação 
de peças, equipamentos para vagões contato@contrak.com.br / (31) 3333-0892

Ecoplan Aços Especiais Engates, braçadeiras, mandíbulas e outras peças (51) 3041-9100 / comercial@acosecoplan.com.br

Euroferrovias Manutenção e modernização e  revisão de 
vagões

edson@euroferrovias.com.br
(19) 97404-9717

Fox Componentes Componentes eletromecânicos (11) 99555-5575 / fox@foxcomponentes.com.br

Fundição Nepal Peças para manutenção fundicaonepal@gmail.com
(21) 2632-2080 / (21) 99979-7344

Fundição Relâmpago Componentes ferroviários contato@fundicaorelampago.com.br
(14) 3621-6146

GMO Peças e componentes gmo@gmo.ind.br / (11) 4229-8871

Granaço Fundição Peças e componentes contato@granaço.com.br / (47) 3481-9000
Growermetal do Mercosul 
Ltda. Arruelas ferroviárias e elementos de fixação Eugenio Baranzini / (11)  97533-4681

eugenio.baranzini@growermetal.com.br

Hewitt Rebitolagem e recuperação de truques, 
eixamento de rodeios

hewitt.rj@hewittequipamentos.com.br
(11) 3039-1011

IFN Fabricação e manutenção de peças e estruturas contato@ifn.com.br / (31) 2191-2747

Kintel Componentes, chapas de desgaste kintel@kintel.com.br / (11) 4337-5577

Knorr-Bremse Sistema de freio, portas, condicionadores de ar vendas.fer@knorr-bremse.com / (11) 4593-4000

Man-Fer Fabricante de peças e componentes ferroviários Leandro Scacheti / (19) 4042-1882
leandro@man-fer.com

Metalúrgica Riosulense S.A. Peças para o mercado ferroviário reynaldo@riosulense.com.br

MWL Rodas e Eixos Rodas e Eixos Sandra Lopes / (12) 98198-9569
sandra.lopes@mwlbrasil.com.br

Navistar Peças, gancho, pinos e arruelas navistar@navistar.ind.br
(54) 3229-2644 / (54) 98432-7840

Sagit Serviços Ferroviários Manutenção, inspeção e descarga de vagões cleves.lima@gruposagit.com.br
(11) 3370-0975 / (11) 97502-5162

Vallourec Tubos do Brasil Tubulações edna.domingos@vallourec.com
(31) 3328-2121
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A VLI investiu nos últimos anos na construção de oficinas para 
atender a demanda de manutenção e reparo de material rodante. 
Os projetos mais recentes foram concluídos em 2019, um em 
Imperatriz (MA) em janeiro, e outro em Ribeirão Preto (SP), em 
setembro. No Maranhão, a equipe trabalha com vagões e locomo-
tivas; em São Paulo, só vagões. Juntas, contam com mais de 500 
profissionais para os serviços de reparo.

A capacidade na Oficina de Imperatriz é de cerca de 900 reparos 
mensais, sendo 720 em vagões e o restante em locomotivas. 
Primeira dedicada ao tramo Centro Norte da Ferrovia Norte-Sul, a 
estrutura foi projetada para atender todos os serviços de manuten-
ção, reparo de peças e máquinas de via. “Ela nos trouxe autossufici-
ência. Antes, era necessário recorrer aos prestadores de serviço no 
Sudeste e isso aumentava o tempo de reparo”, descreve a empresa.

Com 13 mil m² de área construída, a oficina de São Paulo tem 
capacidade para 500 reparos mensais, frente à demanda atual 
de 290 por mês. No interior paulista, é possível realizar serviços 
simultâneos em 15 
vagões, em um espaço 
com nove pontes 
rolantes que fazem a 
integração da oficina 
com o pátio ferroviário.

A VLI adotou algumas medidas de segurança seguindo orienta-
ções dos órgãos de saúde sobre isolamento social. Houve ajuste das 
equipes operacionais para atuarem em grupos menores, os horários 
de entrada, saída de refeições foram alterados para reduzir o contato 
entre as pessoas, assim como um reforço na higienização de trans-
porte, catracas, portas, corrimãos e equipamentos.

Novas oficinas na VLI 

Oficina de  
Imperatriz (MA)

A unidade de  
Ribeirão Preto (SP) 

tem 13 mil m² de  
área construída
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Planilha de Cálculo Tarifário:  
modelo para uma empresa pública  

do setor metroferroviário
Autores: Frank Alves Ferreira, Maria Cecilia da Silva Brum e Francisco Schreinert 

Finalista da categoria 01 do 6º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários ANPTrilhos-CBTU

INTRODUÇÃO
A política tarifária no sistema de transporte público ur-

bano é o conjunto de medidas, regras e normas estabeleci-
das pelo poder público que delimitam a forma de financia-
mento da operação desses sistemas, incluindo a definição 
dos preços, estratégia de cobrança e opções de pagamento, 
com base em objetivos econômicos, financeiros, sociais e 
ambientais, em convergência com as diretrizes da mobi-
lidade urbana (Carvalho, 2016).  Este tema recebe muita 
atenção da população, dos meios de comunicação e do po-
der público. Recentemente, o Brasil desenvolveu leis que 
influenciam as políticas tarifárias nos diferentes sistemas 
de transporte público coletivo (Rodrigues et al., 2018).

Atualmente, a maioria das cidades utiliza planilhas 
de cálculo tarifário para reajuste da tarifa dos sistemas 
de ônibus. A metodologia desenvolvida na década de 80 
pelo GEIPOT ainda é a mais utilizada pelas prefeituras 
brasileiras. Em suma, a planilha de cálculo tarifário deve 
refletir a composição dos custos para funcionamento do 
sistema divididos pelo número de usuários que o utilizam. 
Particularmente para os sistemas de transporte sobre tri-
lhos não existe uma planilha de custos específica para o 
cálculo tarifário. Nesse sentido, objetivo desse trabalho 
é apresentar um modelo de Planilha de Cálculo Tarifário 
para uma empresa pública do setor metroferroviário, se-
guindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.587/2012).

O SISTEMA METROFERROVIÁRIO BRASILEIRO
O sistema de transporte metroferroviário no Brasil está 

disponível em 12 cidades: Bahia, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Teresina. Segundo da-
dos do balanço do setor metroferroviário, divulgados pela 
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos), no ano de 2018, foram trans-
portados 10,9 milhões de passageiros por dia. Ao todo 
são 1105 km de extensão para a operação comercial em 
48 linhas com 613 estações. O setor emprega 41 mil fun-

cionários, sendo 33,1 mil próprios e 7,9 mil terceirizados 
(ANPTrilhos, 2019).

O transporte metroferroviário brasileiro é composto 
por 15 operadoras e 21 sistemas, operados em quatro mo-
dalidades: Metrô, Trens Urbanos, Monotrilhos e VLTs, 
classificados como de pequeno, médio e grande porte. 
São classificados como de pequeno porte, os sistemas que 
transportam menos de 10 milhões de passageiros por ano. 
Os sistemas de médio e grande são representados pelos 
metrôs e trens urbanos, responsáveis por 81% dos passa-
geiros transportados no sistema metroferroviário brasilei-
ro. A Tabela 1 a seguir mostra as principais características 
desses sistemas conforme dados da ANTP do ano de 2016.

Tabela 1 - Características dos principais  
sistemas metroferroviários brasileiro

Fonte: ANTP (2018)

CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
METROFERROVIÁRIO

Conforme referido por Pezerico (2002), nos sistemas 
metroferroviários os processos podem ser classificados 
em serviços de transporte - primário e secundário, e pro-
cessos de apoio. Os serviços de transporte primários cons-
tituem o sistema operacional, estão relacionados direta-
mente com o usuário e são compostos por operações em 
bilheteria, segurança operacional, operação dos trens e o 
controle de tráfego. Os serviços de transporte secundários 
envolvem recursos humanos, equipamentos e instalações 
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para manutenção do sistema operacional.
Os serviços de apoio representam gastos com a admi-

nistração geral e envolvem planejamento, administração 
financeira, suprimentos, recursos humanos, tecnologia da 
informação, dentre outros.

Em atendimento a Lei 6.404/76, o resultado econômi-
co das empresas é demonstrado por meio de demonstra-
ção contábil denominada Demonstração do Resultado do 
Exercício - DRE. A DRE evidencia o resultado apurado 
pela empresa por meio de receitas, despesas, custos, per-
das, ganhos, tributos e contribuições sociais, ou seja, de-
monstra o lucro ou prejuízo apurado em um dado período 
(HOOG, 2013). 

No âmbito das empresas metroferroviárias, a recei-
ta bruta principal é a receita dos serviços de transporte 
oriunda da arrecadação tarifária. A principal receita bruta 
não tarifária advém de receitas comerciais. Sobre a recei-
ta bruta incidem impostos no âmbito, federal, estadual e 
municipal, observadas as disposições legais aplicáveis a 
cada empresa. 

Os custos dos serviços referem-se a todo o custo dire-
tamente ligado a atividade de uma empresa e para o trans-
porte metroferroviário comporta os custos do sistema ope-
racional, composto por custos com pessoal (mão-de-obra, 
benefícios e encargos), energia elétrica, materiais, servi-
ços de terceiros, depreciação e amortização. Os custos 
com pessoal que comportam empregados de manutenção 
e operação e o custo com energia elétrica para movimen-
tação dos trens são considerados os principais insumos do 
sistema operacional. Os serviços de terceiros, referem-se a 
prestação de serviços que envolvem entre outros, serviços 
de manutenção de via, rede aérea, sistema de sinalização, 
limpeza e conservação de trens e estações e segurança. As 
despesas gerais e administrativas comportam serviços de 
apoio a administração geral. 

Além das receitas e despesas acima referidas, compõe o 
resultado econômico das empresas as receitas e despesas 
financeiras, sendo estas registradas em rubrica própria e 
oriundas de juros e multas pagos e recebidos, remuneração 
de capital próprio e de terceiros, dentre outras naturezas.

Ademais, observadas as disposições legais aplicáveis 
a cada empresa, a Lei 11.638/2007 determina que as de-
monstrações contábeis das empresas constituídas sobre as 
formas de sociedades por ações, bem como as empresas 
de grande porte devem ter suas demonstrações contábeis 
auditadas por auditores independentes.

O Gráfico 1 mostra a composição da receita operacio-

nal bruta, o Gráfico 2 a representatividade dos custos e das 
despesas administrativas e o Gráfico 3 a composição dos 
custos dos serviços prestados dos sistemas metroferroviá-
rios operados por empresas públicas, tendo como referên-
cia as demonstrações contábeis do ano de 2018.

Gráfico 1 – Composição da receita operacional bruta

Fonte: elaborado pelos autores

Gráfico 2 – Representatividade dos  
custos e das despesas administrativas

Fonte: elaborado pelos autores

Gráfico 3 – Composição dos custos dos serviços pres-
tados

Fonte: elaborado pelos autores
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ESTUDO DE CASO
Em 2019, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Ale-

gre - TRENSURB aprovou a sua Política Tarifária, tendo 
como princípios a avaliação da sustentabilidade econômi-
ca-financeira da empresa, a simplicidade na compreensão 
e transparência da estrutura tarifária para o usuário, a pu-
blicidade do processo de revisão tarifária e do reajuste da 
tarifa, modicidade da tarifa para o usuário e o incentivo a 
integração física, tarifária e operacional com os diferentes 
modos e das redes de transporte público e privado na re-
gião de abrangência da empresa.

Diante da necessidade de ter parâmetros quantitativos 
para apurar o equilíbrio econômico-financeiro foi desen-
volvido um modelo de Planilha Tarifária seguindo as di-
retrizes da política nacional de mobilidade urbana, em es-
pecial, a garantia de sustentabilidade econômica das redes 
de transporte público coletivo de passageiros, de modo a 
preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade 
tarifária do serviço. 

O método de cálculo adotado tem como base as de-
monstrações contábeis da empresa, auditadas por audi-
tores independentes, permite a avaliação do equilíbrio 
econômico-financeiro da empresa em três níveis: i) Custo 
Operacional; ii) Custo de Funcionamento; e iii) Custo To-
tal. Dessa forma, é possível analisar os diferentes impac-
tos na definição do valor da tarifa por meio da elaboração 
de cenários de expectativa de demanda, receita operacio-
nal, necessidade de subvenção do Governo, entre outros. 
A geração de cenários é uma importante ferramenta de 
planejamento, já que permite simular alternativas de apli-
cação de políticas de curto ou longo prazo, auxiliando o 
processo de tomada de decisão. 

No método de cálculo os custos apurados são divididos 
entre os passageiros pagantes equivalentes do sistema. O 
passageiro pagante equivalente expressa a quantidade de 
usuários que efetivamente contribuem para a divisão dos 
custos do sistema, levando em conta a diferenciação de ta-
rifas pagas integralmente e as tarifas pagas com desconto.

O Custo Operacional é representado pelos custos dire-
tamente ligados à atividade fim (operação e manutenção) 
acrescidos dos tributos sobre a receita bruta. O Custo de 
Funcionamento é composto pelo Custo Operacional acres-
cido das Despesas Gerais e Administrativas, excluída a 
depreciação e amortização. O Custo Total é o Custo Ope-
racional acrescido das Despesas Gerais e Administrativas 
e das Despesas Financeiras. Para subsidiar a definição do 
valor da Tarifa Unitária, quando do reajuste, será reali-

zado um estudo tarifário anual, considerando o equilíbrio 
econômico-financeiro da empresa, além dos princípios da 
modicidade tarifária, políticas públicas, mercado de trans-
portes e outros fatores relevantes.

Para o cálculo do equilíbrio econômico-financeiro fo-
ram considerados os critérios a seguir:

1) Para apuração dos custos e receitas, são consideradas 
como referência as Demonstrações Contábeis do exercí-
cio anterior ao reajuste;

2) As despesas com o pagamento de sentenças de proces-
sos trabalhistas e cíveis não compõe o cálculo das tarifas;

3) O total de passageiros pagantes equivalentes deve 
levar em conta os passageiros que pagam a tarifa integral-
mente e os passageiros que pagam tarifas com desconto, 
compreendendo o mesmo período das Demonstrações 
Contábeis. A equação a seguir apresenta o cálculo dos 
passageiros pagantes equivalentes:

4) O Nível I será calculado pelo Custo Operacional de-
duzido da Receita Comercial. O resultado será dividido 
pelo total de passageiros pagantes equivalentes obtendo-
-se o valor deste nível, conforme representado pela equa-
ção a seguir:

5) O Nível II será calculado pelo Custo de Funciona-
mento deduzido das Receitas Comerciais, Receitas Finan-
ceiras e Outras Receitas Operacionais. O resultado será 
dividido pelo total de passageiros pagantes equivalentes 
obtendo-se o valor deste nível, conforme representado 
pela equação a seguir:
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6) O Nível III será calculado pelo Custo Total dedu-
zido das Receitas Comerciais, Receitas Financeiras e 
Outras Receitas Operacionais. O resultado será dividido 
pelo total de passageiros pagantes equivalentes obten-
do-se o valor deste nível, conforme representado pela 
equação a seguir:

A Tabela a seguir representa a Planilha Tarifária pro-
posta, tendo como referência as demonstrações contábeis 
da TRENSURB.

Tabela 2 – Planilha Tarifária

CONCLUSÕES
O modelo de planilha tarifária elaborado garantiu 

a transparência das informações, uma vez que tem 
como fonte principal de dados às demonstrações con-
tábeis da empresa, devidamente auditada por audito-
res independentes.  

A apuração de diferentes níveis de equilíbrio econô-
mico-financeiro por meio da planilha tarifária, permite 
estimar o impacto da tarifa na demanda de passageiros, 
bem como, subsidia a elaboração do plano de negócios, 
apoiando a gestão na avaliação de cenários quanto a 
cobertura de custos e despesas com recursos próprios, 
demanda por subsídio governamental, e demais ações 
que buscam o alcance dos objetivos da política tarifária 
estabelecida pela empresa.

Cabe referir que a planilha tarifária elaborada tem ca-
racterística de análise quantitativa, sendo sugerido para 
estudos futuros a vinculação de indicadores qualitativos 
do setor metroferroviário aos níveis de equilíbrio econô-
mico-financei-
ro apurados, a 
fim de aprimo-
rar e qualificar 
a análise.
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O
total movimentado pelas operadoras de 
carga nos dois primeiros meses do ano so-
freu queda de 20,9% em toneladas úteis 
(TU) e 16,6% em toneladas por quilômetro 

útil (TKU) na comparação com o acumulado de janeiro 
a fevereiro de 2019. Estrada de Ferro Vitória a Minas e 
MRS Logística continuam apresentando volumes meno-
res de transporte de minério de ferro, o que impactou o 
resultado no período. 

A Estrada de Ferro Carajás mantém o ritmo de movi-
mentação, apresentando leve redução (de 2,3% em TU e 
1,8% em TKU) entre os acumulados deste ano e de 2019. 
Em janeiro e fevereiro de 2020, a operadora da Vale no 
Pará transportou o total de 29,2 milhões de TU e 26,4 bi-
lhões em TKU.

Por outro lado, Rumo Malhas Paulista e Norte, Ferrovia 
Tereza Cristina e Transnordestina Logística registraram 

alta na movimentação. Na primeira, o acréscimo foi de 
40,8% em TU e 38,7% em TKU. A Malha Norte trans-
portou 11,8% a mais em TU e 10,9% a mais em TKU. Na 
operadora do Nordeste, o volume foi 110% maior em TU 
e 16,7% em TKU. Na FTC a alta foi discreta: de 1,2% em 
TU e 1,1% em TKU. 

O transporte de passageiros também apresentou queda 
nos dois primeiros meses do ano. No acumulado até fe-
vereiro, o total movimentado caiu 1,7% considerando os 
22 sistemas em operação no país. Entre os que apresenta-
ram maior redução estão os sistemas da CBTU de Recife, 
Maceió, Natal e Belo Horizonte. Algumas operadoras re-
gistraram resultados positivos no período que antecedeu a 
quarentena para conter a pandemia do novo coronavírus. 
Entre elas ViaQuatro, ViaMobilidade, Metrô de São Pau-
lo, MetrôRio, Metrofor, Metrô-DF, VLT Baixada Santista, 
VLT Sobral, VLT Carioca e Bonde de Santa Teresa. 

Volume menor em 2020
Transportes de carga e de passageiros apresentam redução nos dois primeiros meses do ano

Continua

Veja mais em www.revistaferroviaria.com.br

Nas tabelas de transporte urbano sobre trilhos estão contabilizadas as transferências entre as linhas
TRANSPORTE DE CARGA POR FERROVIA - JANEIRO 2020

01/1901/19 01/2001/20
ΔΔ% Acumulado no ano até JaneiroAcumulado no ano até Janeiro

OperadorasOperadoras Jan 20/Jan 19Jan 20/Jan 19 20192019 20202020 ΔΔ%%

  TU (10³)TU (10³) TKU (10TKU (1066)) TU (10³)TU (10³) TKU (10TKU (1066)) TUTU TKUTKU TU (10³)TU (10³) TKU (10TKU (1066)) TU (10³)TU (10³) TKU (10TKU (1066)) TUTU TKUTKU

Rumo - Malha SulRumo - Malha Sul 1.420,3 895,5 1.175,3 699,2 (17,2) (21,9) 1.420,3 895,5 1.175,3 699,2 (17,2) (21,9)
Transnordestina Log. Transnordestina Log. 88,3 46,6 189,0 55,5 114,0 19,1 88,3 46,6 189,0 55,5 114,0 19,1 
E.F. CarajásE.F. Carajás 15.836,8 14.262,0 14.585,3 13.242,2 (7,9) (7,2) 15.836,8 14.262,0 14.585,3 13.242,2 (7,9) (7,2)
E.F.V.M.E.F.V.M. 10.320,4 5.849,5 5.330,3 2.925,3 (48,4) (50,0) 10.320,4 5.849,5 5.330,3 2.925,3 (48,4) (50,0)
Rumo - Malha PaulistaRumo - Malha Paulista 474,4 489,8 582,8 606,5 22,8 23,8 474,4 489,8 582,8 606,5 22,8 23,8 
Rumo - Malha NorteRumo - Malha Norte 1.507,4 2.244,7 1.406,4 2.076,7 (6,7) (7,5) 1.507,4 2.244,7 1.406,4 2.076,7 (6,7) (7,5)
FerroesteFerroeste 75,7 37,8 30,0 21,6 (60,4) (42,9) 75,7 37,8 30,0 21,6 (60,4) (42,9)
FCAFCA 1.767,2 1.028,7 1.717,9 954,5 (2,8) (7,2) 1.767,2 1.028,7 1.717,9 954,5 (2,8) (7,2)
FTCFTC 236,6 18,3 238,5 18,6 0,8 1,6 236,6 18,3 238,5 18,6 0,8 1,6 
MRS LogísticaMRS Logística 11.559,0 5.301,9 6.421,9 2.791,6 (44,4) (47,3) 11.559,0 5.301,9 6.421,9 2.791,6 (44,4) (47,3)
Rumo - Malha OesteRumo - Malha Oeste 258,9 72,7 185,7 64,5 (28,3) (11,3) 258,9 72,7 185,7 64,5 (28,3) (11,3)
Ferrovia Norte-SulFerrovia Norte-Sul 468,2 408,4 136,3 118,2 (70,9) (71,1) 468,2 408,4 136,3 118,2 (70,9) (71,1)
TotalTotal 44.013,2 44.013,2 30.655,9 30.655,9 31.999,4 31.999,4 23.574,4 23.574,4 (27,3)(27,3) (23,1)(23,1) 44.013,2 44.013,2 30.655,9 30.655,9 31.999,4 31.999,4 23.574,4 23.574,4 (27,3)(27,3) (23,1)(23,1)

Fonte: ANTT. *Os dados da Ferroeste não consideram direito de passagem e tráfego mútuo, apenas as cargas geradas na ferrovia.

TRANSPORTE DE CARGA POR FERROVIA - FEVEREIRO 2020
  02/19 02/20

ΔΔ% Acumulado no ano até Fevereiro

OperadorasOperadoras Fev 20/Fev 19 2019 2020 ΔΔ%

  TU (10³) TKU (106) TU (10³) TKU (106) TU TKU TU (10³) TKU (106) TU (10³) TKU (106) TU TKU

Rumo - Malha SulRumo - Malha Sul 1.734,7 1.094,4 1.436,9 895,7 (17,2) (18,2) 3.155,0 1.989,9 2.612,2 1.594,9 (17,2) (19,9)
Transnordestina Log. Transnordestina Log. 97,0 41,6 200,2 47,4 106,4 13,9 185,3 88,2 389,2 102,9 110,0 16,7 
E.F. CarajásE.F. Carajás 14.108,5 12.707,3 14.667,1 13.250,7 4,0 4,3 29.945,3 26.969,3 29.252,4 26.492,9 (2,3) (1,8)
E.F.V.M.E.F.V.M. 7.352,5 4.058,5 5.315,9 2.885,3 (27,7) (28,9) 17.672,9 9.908,0 10.646,2 5.810,6 (39,8) (41,4)
Rumo - Malha PaulistaRumo - Malha Paulista 275,5 329,9 473,4 530,2 71,8 60,7 749,9 819,7 1.056,2 1.136,7 40,8 38,7 
Rumo - Malha NorteRumo - Malha Norte 1.702,8 2.573,6 2.181,9 3.265,2 28,1 26,9 3.210,2 4.818,3 3.588,3 5.341,9 11,8 10,9 
FerroesteFerroeste 73,7 25,1 90,8 54,2 23,2 115,9 149,4 62,9 120,8 75,8 (19,1) 20,5 
FCAFCA 4.238,7 3.180,2 1.982,0 1.481,4 (53,2) (53,4) 6.005,9 4.208,9 3.699,9 2.435,9 (38,4) (42,1)
FTCFTC 241,3 18,8 244,9 18,9 1,5 0,5 477,9 37,1 483,4 37,5 1,2 1,1 
MRS LogísticaMRS Logística 8.869,9 4.013,6 6.705,6 2.951,4 (24,4) (26,5) 20.428,9 9.315,5 13.127,5 5.743,0 (35,7) (38,4)
Rumo - Malha OesteRumo - Malha Oeste 181,2 54,3 224,1 26,6 23,7 (51,0) 440,1 127,0 409,8 91,1 (6,9) (28,3)
Ferrovia Norte-SulFerrovia Norte-Sul 750,0 703,0 631,7 583,1 (15,8) (17,1) 1.218,2 1.111,4 768,0 701,3 (37,0) (36,9)
TotalTotal 39.625,8 39.625,8 28.800,3 28.800,3 34.154,5 34.154,5 25.990,1 25.990,1 (13,8)(13,8) (9,8)(9,8) 83.639,0 83.639,0 59.456,2 59.456,2 66.153,9 66.153,9 49.564,5 49.564,5 (20,9)(20,9) (16,6)(16,6)

Fonte: ANTT. *Os dados da Ferroeste não consideram direito de passagem e tráfego mútuo, apenas as cargas geradas na ferrovia.
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TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS - JANEIRO 2020
OperadoraOperadora

01/1901/19 01/2001/20 ΔΔ%% Acumulado no ano até JaneiroAcumulado no ano até Janeiro ΔΔ%%

Passag./dia útilPassag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³) Passag./dia útilPassag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³)  Passag./dia útil Passag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³) Passag.(10³)2018Passag.(10³)2018 Passag.(10³)2019Passag.(10³)2019 Passag.(10³)Passag.(10³)

Metrô-SPMetrô-SP 3.171.256 80.566 3.227.874 83.227 1,8 3,3 80.566 83.227 3,3 
Via QuatroVia Quatro 644.958 16.121 702.000 17.750 8,8 10,1 16.121 17.750 10,1 
Via MobilidadeVia Mobilidade 455.720 11.482 535.000 13.660 17,4 19,0 11.482 13.660 19,0 
CPTMCPTM 2.624.941 66.815 2.629.746 67.689 0,2 1,3 66.815 67.689 1,3 
Metrô RioMetrô Rio 798.000 20.100 819.921 19.950 2,7 (0,7) 20.100 19.950 (0,7)
SuperViaSuperVia 544.187 13.111 543.642 12.653 (0,1) (3,5) 13.111 12.653 (3,5)
CBTU RecifeCBTU Recife 303.084 8.081 240.838 6.395 (20,5) (20,9) 8.081 6.395 (20,9)
TrensurbTrensurb 147.645 3.796 135.207 3.458 (8,4) (8,9) 3.796 3.458 (8,9)
CBTU BHCBTU BH 167.752 4.386 134.436 3.426 (19,9) (21,9) 4.386 3.426 (21,9)
MetroforMetrofor 37.268 927 40.634 1.018 9,0 9,8 927 1.018 9,8 
CTB Salvador CTB Salvador 12.742 267 9.698 262 (23,9) (1,9) 267 262 (1,9)
CBTU João PessoaCBTU João Pessoa 8.616 204 8.068 192 (6,4) (5,9) 204 192 (5,9)
CBTU NatalCBTU Natal 13.844 340 9.411 221 (32,0) (35,0) 340 221 (35,0)
CBTU MaceióCBTU Maceió 10.339 248 7.304 181 (29,4) (27,0) 248 181 (27,0)
Metrô DFMetrô DF 115.354 3.114 113.778 3.072 (1,4) (1,3) 3.114 3.072 (1,3)
VLT do CaririVLT do Cariri 1.563 36 1.663 39 6,4 8,3 36 39 8,3 
Metrô de SalvadorMetrô de Salvador 409.149 10.803 329.240 8.630 (19,5) (20,1) 10.803 8.630 (20,1)
VLT da Baixada SantistaVLT da Baixada Santista 23.938 647 27.078 724 13,1 11,9 647 724 11,9 
VLT de SobralVLT de Sobral 4.506 101 4.817 122 6,9 20,8 101 122 20,8 
VLT CariocaVLT Carioca 76.000 1.811 110.000 2.477 44,7 36,8 1.811 2.477 36,8 
Bondes de Santa TeresaBondes de Santa Teresa 1.600 35 1.442 42 (9,9) 20,0 35 42 20,0 
Metrô de TeresinaMetrô de Teresina 7.600 167 6.940 139 (8,7) (16,8) 167 139 (16,8)
TotalTotal 9.580.062 9.580.062 243.158 243.158 9.638.737 9.638.737 245.327 245.327 0,6 0,6 0,9 0,9 243.158,0 243.158,0 245.327,0 245.327,0 0,9 0,9 

Fonte: Operadoras. 

TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS - FEVEREIRO 2020
OperadoraOperadora

02/1902/19 02/2002/20 ΔΔ%% Acumulado no ano até FevereiroAcumulado no ano até Fevereiro ΔΔ%

Passag./dia útilPassag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³) Passag./dia útilPassag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³)  Passag./dia útil Passag./dia útil Passag.(10³)Passag.(10³) Passag.(10³)2018Passag.(10³)2018 Passag.(10³)2019Passag.(10³)2019 Passag.(10³)Passag.(10³)

Metrô-SPMetrô-SP 3.702.899 87.481 3.733.629 85.004 0,8 (2,8) 168.047 168.231 0,1 
Via QuatroVia Quatro 764.813 18.136 763.000 18.294 (0,2) 0,9 34.257 36.044 5,2 
Via MobilidadeVia Mobilidade 534.571 12.515 587.000 13.806 9,8 10,3 23.997 27.466 14,5 
CPTMCPTM 2.897.453 68.576 2.794.637 65.681 (3,5) (4,2) 135.391 133.370 (1,5)
Metrô RioMetrô Rio 870.000 19.800 892.235 20.239 2,6 2,2 39.900 40.189 0,7 
SuperViaSuperVia 586.098 12.974 592.980 11.455 1,2 (11,7) 26.085 24.108 (7,6)
CBTU RecifeCBTU Recife 326.901 8.150 261.226 6.094 (20,1) (25,2) 16.231 12.489 (23,1)
TrensurbTrensurb 159.552 3.710 139.511 3.242 (12,6) (12,6) 7.506 6.700 (10,7)
CBTU BHCBTU BH 192.748 4.514 155.327 3.848 (19,4) (14,8) 8.900 7.274 (18,3)
MetroforMetrofor 40.168 917 43.234 907 7,6 (1,1) 1.844 1.925 4,4 
CTB Salvador CTB Salvador 13.152 263 9.297 232 (29,3) (11,8) 530 494 (6,8)
CBTU João PessoaCBTU João Pessoa 7.672 162 7.448 148 (2,9) (8,6) 366 340 (7,1)
CBTU NatalCBTU Natal 14.356 323 9.503 198 (33,8) (38,7) 663 419 (36,8)
CBTU MaceióCBTU Maceió 10.664 236 7.144 142 (33,0) (39,8) 484 323 (33,3)
Metrô DFMetrô DF 139.419 3.346 145.505 3.492 4,4 4,4 6.460 6.564 1,6 
VLT do CaririVLT do Cariri 1.663 39 1.762 34 6,0 (12,8) 75 73 (2,7)
Metrô de SalvadorMetrô de Salvador 462.543 11.063 341.966 8.391 (26,1) (24,2) 21.866 17.021 (22,2)
VLT da Baixada SantistaVLT da Baixada Santista 26.637 637 29.480 704 10,7 10,5 1.284 1.428 11,2 
VLT de SobralVLT de Sobral 5.307 124 5.430 119 2,3 (4,0) 225 241 7,1 
VLT CariocaVLT Carioca 74.000 1.697 109.000 2.120 47,3 24,9 3.508 4.597 31,0 
Bondes de Santa TeresaBondes de Santa Teresa 1.468 29 1.263 30 (14,0) 3,4 64 72 12,5 
Metrô de TeresinaMetrô de Teresina 9.400 188 6.420 122 (31,7) (35,1) 355 261 (26,5)
TotalTotal 10.841.484 10.841.484 254.880 254.880 10.636.997 10.636.997 244.302 244.302 (1,9)(1,9) (4,2)(4,2) 498.038,0 498.038,0 489.629,0 489.629,0 (1,7)(1,7)

Fonte: Operadoras. *MetrôRio não enviou os dados de outubro 2019.
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Q
uando se fala hoje de agribusiness, o que cha-
ma mais a atenção é certamente a delimitação 
das novas fronteiras agrícolas demarcadas na 
região Centro-Oeste e, em alguns extremos, 

chegando até a região Norte. Sabemos produzir e produ-
zimos muito e bem. E ainda temos um estoque bastante 
significativo de áreas agricultáveis. O Brasil tem esta ca-
racterística bastante peculiar: a competência em alcançar 
índices de produtividade altíssimos para as mais diversas 
culturas agrícolas. Não é à toa a liderança brasileira em 
vários segmentos do agribusiness, seja em termos de pro-
dução, seja em termos de exportação.

Nesse sentido, a maior parte da nossa produção agríco-
la está inserida em um universo geográfico de dimensões 
continentais. Para que distâncias a serem vencidas para se 
movimentar toda a produção brasileira, seja para o mer-
cado interno, seja para o mercado externo, enfrenta-se al-
guns entraves, envolvendo longas distâncias. A modalida-
de rodoviária, com sua flexibilidade, acaba sendo a única 
alternativa para movimentar aquela produção, implicando 
um custo bastante elevado (decorrente do consumo ener-
gético envolvido) para esse negócio. O agribusiness é um 
negócio que envolve cargas de baixo valor agregado. O 
impacto relativo do valor de frete em cargas commoditiza-
das de baixo valor agregado acaba sendo muito alto.

Tenho certeza de que a maior parte dos leitores, em 
algum momento da vida (quem sabe nos primeiros anos 
escolares...), já ouviu esta história da matriz brasileira: 
“O Brasil tem mais rodovias do que ferrovias e hidrovias 
etc.”, e isso já faz algum tempo e o panorama não é mu-
dado. A novidade é que estamos observando um grande 
esforço de lideranças de segmentos que cresceram demais 

– particularmente o ferroviário – e que tem plenas condi-
ções de realizar essa transformação na logística da agroin-
dústria brasileira.

O transporte ferroviário apresenta custo fixo alto e cus-
to variável baixo, movimenta grandes volumes a médias 
e longas distâncias, é normalmente “dono” e responsável 
pela manutenção da ferrovia. Se eficientemente operado, 
poderá observar custos unitários reduzidos para movi-
mentações que envolvam essas grandes quantidades de 
carga. Comparado ao transporte rodoviário, apresenta bai-
xa flexibilidade e tem como grande desafio a ser vencido, 
a partir de suas concessionárias, o resgate de sua credibi-
lidade como um todo. 

Para qualquer bom projeto não faltarão recursos, mas 
as evidências para justificar a alocação de recursos para 
esses projetos têm que ser claras. Então, por exemplo, vale 
a pena investir em ferrovias porque serão obtidas econo-
mias significativas de frete e isso é importante para uma 
escala de negócio como a do agribusiness.

Existem algumas expectativas de mercado. Crê-se que 
falta mais “coragem” por parte dos agentes público e pri-
vado para a realização de investimentos em infraestrutu-
ra de transporte. E por que a “coragem” não transparece? 
Porque as regras não são tão claras. Não há ainda marcos 
legais e regulatórios evidentes. A clareza das regras do 
jogo é muito importante. E advogo uma agenda perma-
nente de obras de infraestrutura de transporte, para qual-
quer governante, de qualquer partido, que depois de eleito 
realize as obras já avaliadas e que precisam ser realizadas. 
Caso contrário, o tempo de gestão termina e nada aconte-
ce; ou atitudes precipitadas acabam gerando má alocação 
de recursos. 

Logística ferroviária 
para cargas 

agroindustriais
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está pronta para ser entregue à Estrada de Ferro 
Carajás. A m

áquina foi produzida em
 M

innesota, nos 
EUA, e a expectativa é que chegue ao Brasil ainda no 
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a 
de controle de potência para rem

oção consistente de 
m

etal e m
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Saiba mais em Loram.com

NINGUÉM ESMERILHA MAIS 
TRILHOS NO MUNDO.
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