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1. RESUMO 

Diante do atual quadro de crise econômica do Brasil, torna-se necessário buscar 

métodos mais econômicos, eficientes e que aumente a captação de recursos do país 

através do transporte sobre trilhos. Este modal é responsável por escoar grande parte 

da matéria prima, vendida para o exterior, até os portos. Nesse projeto estamos 

desenvolvendo uma análise completa, realizando estudos dos materiais envolvidos, 

empresas especializadas no assunto, normatização, além de uma comparação crítica 

de custo-benefício perante a outros meios de transporte. No intuito final de criar um 

sistema capaz de unificar os transportes sobre trilhos com diferentes tamanhos de 

bitolas, como uma solução para o futuro do sistema ferroviário nacional. 

2. INTRODUÇÃO 

As ferrovias chegaram no Brasil no ano de 1854, melhorando o escoamento de 

mercadoria. Porém com o passar dos anos e a falta de conservação e planos de 

governo atraentes, a maioria foi sendo abandonada e caindo em desuso.  

O Estado pouco se preocupa em investir em outros meios de transporte não sendo 

rodovias. Será apenas má gestão ou existe algum outro fator que atrapalhe o melhor 

funcionamento deste meio? 

Um grande problema existente nos trilhos do Brasil são as diferentes bitolas, 

impossibilitando uma mesma locomotiva e seus vagões de trafegarem por uma linha 

de escoamento completa. 

Segundo CNT: 

Embora tenha sido estimulado o investimento privado, não foi criado um 

órgão regulador. Houve crescimento desordenado e sem planejamento da 

malha, resultando, por exemplo, na utilização de diferentes tipos de bitolas 

nos diversos trechos, o que inviabiliza sua integração. (2013, p. 17) 

Este estudo é capaz de transformar o sistema de transporte no Brasil. Devido à sua 

abrangência, pode interligar todos os 26 estados e aumentar significativamente o 

número de malhas férreas ativas, reduzindo custos na construção de novas malhas 

e no escoamento de materiais. As estradas de trilhos desativadas ganham 

oportunidades de serem restauradas e usadas como transporte de passageiros 



dentro da cidade e entre cidades. Criando assim um sistema de mobilidade capaz de 

gerar economia para o Brasil. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral do projeto: 

Compreender os benefícios decorrentes do uso dos transportes sobre trilhos no 

Brasil, enfatizando sua viabilidade e a necessidade de solucionar o fator que dificulta 

o crescimento desse meio de transporte. 

4. METODOLOGIA 

O estudo proposto consiste no levantamento das informações relevantes sobre o trilho 

que é um componente imprescindível no sistema ferroviário e também o ativo de maior 

custo da via permanente. Deste modo, serão realizadas revisões bibliográficas em 

livros, teses, normas e artigos publicados sobre o assunto, investigando o processo 

histórico desse meio de transporte no Brasil, analisando os materiais rodantes a fim 

de desenvolver uma estrutura eficiente que seja capaz de integrar as malhas 

ferroviárias brasileiras de diferentes bitolas e compreender os benefícios decorrentes 

do uso dos transportes sobre trilhos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As péssimas condições das rodovias, as recorrentes greves de caminhoneiros, o alto 

índice de congestionamento nas grandes cidades e a má qualidade dos transportes 

públicos, faz com que busquemos métodos mais dinâmicos e eficientes. O modal 

ferroviário é este método, mas para funcionar é preciso conhecer e combater os 

problemas históricos deste meio de transporte. Nabais (2013, p.26) relata que “as 

estradas de ferro foram direcionadas do interior para o mar, segundo as conveniências 

agrícolas, sobretudo pela cultura do café. As ferrovias eram independentes e não 

houve a menor preocupação em uniformizar a bitola. ”  

Devido à essas questões, é necessário buscar soluções para interligar diferentes 

tamanhos de bitola, visando impulsionar os transportes sobre trilhos no Brasil. 

Segundo CNT: 

Uma rede de transporte ineficiente reduz o potencial de crescimento 

econômico, particularmente devido à dependência de exportação de 



matérias-primas, produtos especialmente sensíveis ao valor de frete. 

Nesse contexto, o transporte ferroviário de cargas e passageiros ganha 

destaque como um mecanismo indutor de crescimento e desenvolvimento 

econômico. (2013, p.7) 

Adotar medidas que melhore o transporte é essencial para um Brasil melhor. Banks 

(1998), define que as ferrovias apresentam baixos impactos ambientais e uma alta 

eficiência energética. Neste contexto surge a necessidade por novas técnicas para 

impulsionar os transportes sobre trilhos, como ‘unitratri’. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conhecimento do processo histórico de transportes sobre trilhos no Brasil e 

entendimento das falhas deste tipo de transporte no Brasil. 
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