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RESUMO 

Com o aumento do comércio, houve uma grande evolução do transporte 

ferroviário, o mesmo é utilizado, como competição de produção comercial entre os 

países. O sistema ferroviário tem recebido nos últimos anos, principalmente no 

Brasil, uma atenção maior, visto que, esse tipo de transporte tem agilizado a 

comercialização da entrega de materiais e produtos, de maneira mais econômica, 

podendo imaginar que, quanto maior a agilidade, menos tempo e custo, e mais 

lucro. Portanto, através desta temática, surgiu um problema de pesquisa para esta 

pesquisa: porque as ferrovias brasileiras enfrentam um caos que já é antigo, onde 

relação entre a capacidade versus a utilização, não se alinham? Conclui-se que os 

problemas que afetam negativamente o indicador de utilização das ferrovias 

brasileiras é a falta de organização da malha nacional que engloba diversas 

questões como a falta de unificação de bitolas, de fiscalização, de incentivos, dentre 

outros fatores que geram altos custos e transtornos tanto no sistema ferroviário 

quanto nos outros por falta de investimento na infraestrutura desse modal. 

Palavras Chave: Logística. Ferrovias. Capacidade. Ociosa.  

 

INTRODUÇÃO 

Com a globalização e evolução do comércio mundial, houve um crescimento 

quanto à eficiência no transporte de carga, tornando este um mecanismo 

fundamental para a competitividade da produção dos países. A internacionalização 

dos mercados levou a um crescimento significativo no comercio internacional o que 

inclui o aumento das exportações brasileiras. 

    O modal ferroviário aborda suas vantagens e desvantagens e há um requisito que 

precisa ser cumprido, que é o investimento na infraestrutura para obter melhor 

desenvolvimento econômico. Porém mesmo com dificuldades que ainda precisam 

ser analisadas de um suporte, o transporte ferroviário é um destaque entre outros 

modais por ter maior capacidade com menor custo do mercado. 

Este estudo discorre sobre quais problemas afetam negativamente o 

indicador de utilização das ferrovias brasileiras, deste modo, produzir pesquisa sobre 

as ferrovias brasileiras é de extrema relevância tanto para o público quanto para o 

governo, por ser um meio de transporte que está em crescimento no país e possui 

diversos projetos para investimentos em expansão. 

 



 
 

 

OBJETIVOS  

Na tentativa de melhor entender o panorama do cenário ferroviário brasileiro 

atual, esta pesquisa pretende mostrar a situação das ferrovias no Brasil, analisando 

em termos de comparação de produtividade juntamente com o objetivo de apontar 

as causas que afetam negativamente a utilização das ferrovias e analisar qual a 

utilização média de cada ferrovia, quais os trechos de maior/menor ocupação, e por 

consequência os principais gargalos de cada corredor logístico ferroviário. 

 

METODOLOGIA 

O tratamento dos dados foi realizado de forma qualitativa, com caráter 

exploratório (pesquisa bibliográfica), foi construído um arcabouço teórico a fim de 

averiguar com maior profundidade a importância da malha ferroviária nacional e 

seus pontos de capacidade versus utilização e os principais gargalos de cada 

corredor logístico ferroviário.  

Em suma, a pesquisa bibliográfica apresenta um método de pesquisa 

desenvolvido através de dados coletados no site da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) na área de Declaração de Rede (DR), onde contém 

um conjunto de informações das malhas ferroviárias concedidas, obrigatoriamente 

apresentadas pelas concessionárias de serviço público de transporte ferroviário de 

cargas, à vista disso, o estudo obteve como universo todas as ferrovias brasileiras e 

foi escolhido como amostra as quatro ferrovias com maior índice de ociosidade de 

acordo com os dados extraídos na Declaração de Rede (DR) da ANTT, sendo elas, 

a Ferrovia América Latina Logística Malha Oeste (ALLMO), Ferrovia Centro-Atlântica 

(FCA), Ferrovia Norte Sul – Tramo Norte/Ferrovia Norte Sul – Tramo Central (que 

estarão dispostas apenas como FNS) e Ferrovia Tereza Cristina.  

E referente às limitações do método, as informações a respeito das ferrovias 

estão desatualizadas até mesmo em sites confiáveis de órgãos públicos e 

governamentais como, por exemplo, a Associação Nacional de Transportes 

Ferroviários (ANTF), houve também dificuldades em encontrar livros, periódicos e 

artigos científicos que discorresse sobre as ferrovias em si ou sobre o sistema e a 

rede ferroviária como um todo. 

 

 

 



 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

Logística 

Para Uelze (1974), o campo da logística surgiu quando o homem primitivo 

produziu no próprio local mais do que poderia consumir. Isto provocou a 

necessidade de transportar os frutos de seu trabalho, alcançando-se, assim, novas 

soluções que têm seu ápice com a descoberta da roda. 

       Pode-se dizer que, a logística é a área que está responsável por prover 

recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de 

uma empresa em geral. Pois, é ela que envolve transportes, movimentações de 

materiais, armazenagem, processamento de pedidos e gerenciamento de 

informações.  E também transporta mercadorias garantindo a integridade da carga, 

no prazo combinado e a baixo custo, e exige o que se chama "logística de 

transporte", desse modo, Bowersox E Closs (2001) citam que os cinco tipos de 

modais de transportes básicos são o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o duto 

viário e o aéreo.  

Características do Transporte Ferroviário 

      De Acordo com Ambrósio (2004, p.57) o transporte ferroviário desempenha um 

custo fixo na implantação e depois um custo de manutenção também elevado, o 

transporte ferroviário tem grande eficiência para o Brasil, mas precisa da existência 

de trilhos, o que dificulta um maior desenvolvimento do transporte por dificuldades 

geográficas, de diferença de bitolas, dos grandes centros urbanos próximos às 

linhas, entre outras. 

Vejamos as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário:  

 Vantagens: Baixo consumo; provê estoques em transito; fretes baixos, 

crescentes de acordo com o volume transportado. 

 Desvantagens: Tempo de viagem demorado e irregular; baixa flexibilidade de 

rotas; vulnerável a furtos. 

Sistema Ferroviário no Brasil 

Conforme o DNIT (2016) a malha ferroviária brasileira foi implantada com o 

objetivo de interligar vários estados do País, principalmente regiões próximas aos 

portos de Parati, Angra dos Reis e porto de Santos. 

No Brasil existem ferrovias com padrões de competitividade internacional, e a 

qualidade das operações permite, por exemplo, a agilidade desejada para a 

integração multimodal. O custo do frete cobrado pelas operadoras nas ferrovias é 



 
 

 

50% mais barato em relação ao transporte rodoviário, sendo uma alternativa para 

operadores que lidam com quantidades grandes de matérias-primas que muitas 

vezes são perigosas, como por exemplo, as de empresas petroquímicas. 

Atualmente o sistema ferroviário brasileiro apresenta um cenário evolutivo 

favorável, os constantes e progressivos investimentos nesse setor tendem a elevar o 

potencial de atração de novos clientes e de ampliação de sua importância nos 

transportes brasileiros. 

Matriz do Transporte de Cargas 

O Brasil apresenta baixa densidade da malha, se comparado a países de 

dimensões continentais, como Canadá, Índia, e China, e mesmo diante de seus 

pares na América Latina, como México e Argentina. 

Conforme a Agência Nacional de Transportes Ferroviários (ANTF), o 

transporte ferroviário é um dos meios mecanizados de transportes precursores na 

movimentação de cargas no mundo que ainda desempenha um papel fundamental 

na logística mundial.  

 

RESULTADOS 

Taxa de Ocupação 

A análise da taxa de ocupação das ferrovias foi realizada utilizando ferramentas da 

ANTT, especificamente as informações da Declaração de Rede. Sendo assim, foi 

necessária a criação de tabelas e gráficos para melhor análise dos dados 

ferroviários. 

TABELA 1 – CAPACIDADE DISTRIBUÍDA POR FAIXA OCUPACIONAL 

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA POR FAIXA OCUPACIONAL 

FERROVIA 

0% - 

20% 

20% - 

40% 

40% - 

60% 

60% - 

80% 

80% - 

100% TOTAL 

ALLMO 55% 33% 8% 4% 0% 100% 

FCA 53% 23% 11% 5% 8% 100% 

FNS 55% 17% 19% 6% 4% 100% 

FTC 13% 31% 24% 21% 11% 100% 

ALLMS 21% 19% 21% 22% 16% 100% 

MRS 11% 21% 25% 20% 22% 100% 



 
 

 

ALLMP 25% 6% 38% 20% 11% 100% 

EFVM 2% 16% 45% 20% 16% 100% 

FTL 8% 7% 31% 20% 33% 100% 

ALLMN 0% 3% 21% 36% 39% 100% 

EFC 0% 0% 9% 0% 91% 100% 

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT, 2016). 

 

A capacidade de cada ferrovia foi distribuída em faixas percentuais que 

indicam a ocupação realizada por cada uma delas, sendo 0% totalmente ociosa e 

100% totalmente ativa. 

Para a análise das ferrovias com maior índice de ociosidade, considera- Se ociosa a 

soma entre das faixas que variam de 0% a 40% e ativa a soma das faixas que 

variam de 40% a 100%, conforme a tabela abaixo: faixas que variam de 40% a 

100%, conforme a tabela abaixo: 

TABELA 2 – ÍNDICE DE OCIOSIDADE 

FERROVIA 
SUBUTILIZADO 

0% - 40% 

UTILIZADO 

40% - 100% 

ALLMO 88% 12% 

FCA 76% 24% 

FNS 72% 28% 

FTC 44% 56% 

ALLMS 40% 60% 

MRS 32% 68% 

ALLMP 31% 69% 

EFVM 19% 81% 

FTL 16% 84% 

ALLMN 4% 96% 

EFC 0% 100% 

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT, 2016). 

Considerando os dados da tabela acima, deduz que as ferrovias cuja capacidade se 

encontra seriamente ociosas são: América Latina Malha Oeste, Ferrovia Centro 

Atlântica, Ferrovia Norte Sul e Ferrovia Tereza Cristina. 



 
 

 

 O gráfico abaixo representa satisfatoriamente os dados da tabela, de maneira 

que favoreça o entendimento da análise no presente estudo.  

 

GRÁFICO 1 – CAPACIDADE DE CADA FERROVIA DISTRIBUÍDA POR FAIXAS 

PERCENTUAIS DE OCUPAÇÃO 

 

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT, 2016). 

Portanto, encontram-se abaixo os aspectos das ferrovias com sérios 

processos de ociosidade: 

 

1º América Latina Logística Malha Oeste - ALLMO 

 Ferrovia América Latina Logística Malha Oeste S.A. – ALLMO. Com 

1.953 km de linha férrea, bitola de tamanho 1,00 m, a ALLMO antiga NOVOESTE, 

atua entre São Paulo (SP) e Mato Grosso do Sul (MS), possui pontos de 

interconexão com as ferrovias ALLMS, ALLMP e com os terminais hidroviários de 

Ladário (MS) e Porto Esperança (MS), Conforme o Relatório Anual 2013 da América 

Latina Logística S. A. (ALL Operações Ferroviárias), a região do Mato Grosso do Sul 

possui grande potencial produtivo, mas a ALLMO carece de condições logísticas, 

onde, necessita de recuperação e ampliação da capacidade. Já a ALLMP, principal 

corredor logístico de exportação de commodities agrícolas do país, teve a 

duplicação iniciada em 2014 para ampliar estruturalmente sua capacidade e em 

2013 a ALL inaugurou o Complexo de Rondonópolis que contempla um complexo 

intermodal e uma extensão de 260 quilômetros de trilhos na ferrovia ALLMN em 

direção à região produtora de commodities agrícolas do estado do Mato Grosso, 

onde aproximou a ferrovia da fronteira agrícola do Brasil e ampliou a capacidade de 



 
 

 

escoamento de produtos agrícolas do Centro-Oeste até o Porto de Santos. Apesar 

de haver muita demanda de produtos a ser transportada nessa região a ferrovia 

ALLMO não transporta esses insumos agrícolas. Em vista disso, a ALLMO ficou 

esquecida perante seu estado avariado e sua insuficiência de não possuir bitola 

compatível com as outras ferrovias dando o direito de passagem para a ALLMP e 

ALLMN evitando altos custos de transbordo para os transportadores. 

2º Ferrovia Centro-Atlântica - FCA 

Conforme o Relatório Anual de Acompanhamento das Concessões Ferroviárias 

2013 (ANTT, 2016) a FCA, maior ferrovia brasileira, atua em Sergipe (SE), Espirito 

Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), 

Distrito Federal (DF) e Bahia (BA), com extensão férrea de 7.162,39 km e bitola de 

1,00 m e 1,60 m. Contém pontos de interconexão com as ferrovias EFVM, TLSA, 

ALLMP e MRS e com os Portos de Angra dos Reis (RJ), Aracaju (SE), Aratu (BA) e 

Salvador (BA). Á Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), segundo a Valor da Logística 

Integrada (VLI, 2014), para atender aos setores mais importantes e diversificados da 

economia, a empresa é estruturada em cinco grandes corredores: Centro-Norte, 

Centro-Sudeste, Centro-Leste, Minas-Rio e Minas-Bahia. De acordo com o mapa de 

“Ocupação Percentual da Malha - Capacidade Vinculada” da Declaração de Rede 

(ANTT, 2017), os Corredores Logísticos Minas-Bahia, Minas-Rio, Centro-Leste são 

pouco utilizados, enquanto o Corredor Logístico Centro-Sudeste é muito produtivo e 

segundo a VLI (2017) esse Corredor é uma das principais rotas de exportação do 

Brasil, pois, realiza a movimentação de fertilizantes, combustíveis, fosfatos e faz 

escoamento de soja e açúcar por meio do Porto de Santos/SP, porém, como os 

outros Corredores possuem pouca ocupação torna a Ferrovia Centro-Atlântica 

ociosa, pois, num ranking de extensão ferroviária das malhas brasileiras a FCA 

obtém o 1º lugar, logo, ela fica estatisticamente pouco ocupada se comparada com 

outras ferrovias de tamanhos excessivamente menores. 

3º Ferrovia Norte Sul - FNS (TRAMO NORTE/TRAMO CENTRAL) 

A FNS possui área de atuação no Maranhão (MA) e Tocantins (TO) com 720 

km de extensão férrea, bitola de 1,60 m e ponto de interconexão com a ferrovia EFC 

em Açailândia (MA). As principais mercadorias transportadas são: soja e farelo de 

soja, milho, minério de ferro, combustíveis e derivados do petróleo e álcool 

(Relatório Anual de Acompanhamento das Concessões Ferroviárias 2013 - ANTT, 



 
 

 

2016), Em relação à Ferrovia Norte Sul (FNS), segundo o mapa de “Ocupação 

Percentual da Malha - Capacidade Vinculada” da Declaração de Rede (ANTT, 2017) 

a FNS é interligada à FCA em Anápolis e sobe até se encontrar com a EFC em 

Açailândia.  De acordo com o portal Canal Rural (2015) ela possui uma alta 

ocupação nessa região, pois, existe uma grande produção de grãos que é escoado 

de Tocantins e de toda região mais central e norte do país, essa ocupação é alta e 

desemboca na EFC que vai até o Porto de Itaqui em São Luiz do Maranhão. 

No entanto, segundo o Jornal Folha de S. Paulo (2017), ela tem ocupação 

baixa pelo fato de ter sido expandida recentemente. O término da obra fará com que 

a ferrovia FNS ligue a região Norte e Sul do país, com isso, presume-se que 

ocasione um aumento na utilização, pois, surgirá demanda de produtores dessa 

região que antes não havia possibilidade de utilizar a rede ferroviária como meio de 

transporte.  

4º Ferrovia Tereza Cristina S.A. - FTC 

 Ainda de acordo com o Relatório Anual de Acompanhamento das Concessões 

Ferroviárias 2013 (ANTT, 2016) a FTC possui área de atuação em Santa Catarina 

(SC), com 164 km de extensão e bitola de 1,00 m. Seu ponto de interconexão é com 

o Porto  Imbituba (SC) e suas principais mercadorias transportadas são: 

combustíveis, derivados do petróleo e álcool, cimento, granéis minerais, indústria 

cimenteira e construção civil, indústria siderúrgica, minério de ferro, carga geral não 

conteinerizada, contêiner, adubos e fertilizantes, extração vegetal e celulose, açúcar, 

milho, soja e farelo de soja. Quanto à Ferrovia Tereza Cristina (FTC) conforme o site 

da própria Ferrovia Tereza Cristina (FTC, 2015), a mesma, é o menor corredor 

ferroviário do país, devendo transportar mercadorias apenas do próprio estado, o 

que à leva a uma utilização muito baixa, em vista disso, a principal expectativa da 

FTC é a implantação dos projetos Ferrovia Litorânea e Ferrovia Leste-Oeste num 

futuro próximo, que além de interligá-la à malha ferroviária nacional, se constituirão 

em importantes corredores de cargas, ao permitir ampliar o acesso ferroviário aos 

portos e ao extremo Oeste de Santa Catarina, contribuindo, significativamente, para 

o desenvolvimento do Estado. 

Portanto, os problemas que afetam negativamente o indicador de utilização 

das ferrovias brasileiras é a falta de organização da malha nacional gera altos custos 

e transtornos tanto no próprio sistema ferroviário quanto nos outros. Existem trechos 



 
 

 

inadequados por serem altamente perigosos, trechos inoperantes por estarem 

estragados ou abandonados, e a falta de trechos acessíveis para atender 

produtores, além do mais, toda a malha nacional possui bitolas diferentes que geram 

alto custo de transbordo, pois, impede a passagem de uma locomotiva e seus 

vagões saírem de uma linha e entrarem diretamente em outra linha ferroviária sem 

interrupções, A falta de infraestrutura para melhoria das vias férreas, melhor 

distribuição da malha, e de incentivo para que mais produtores optem pelo 

transporte ferroviário para aumento da demanda, decorrem da falta de investimento 

do poder público e das restrições ambientais que dificultam a operação das ferrovias 

analisadas e de toda a rede ferroviária brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais, o maior entrave para maior utilização das ferrovias nacionais, e 

consequentemente o aumento da eficiência operacional é o próprio transporte 

ferroviário. Se as ferrovias funcionassem bem, e se a movimentação fosse 

constante, elas poderiam aumentar a capacidade de atendimento sem altos 

investimentos financeiros, afinal, as ferrovias são interligadas e poderiam 

movimentar cargas por todo território brasileiro sem interrupções ou altos custos, 

além do mais, diminuiria a predominância do modal rodoviário que por ser 

totalmente abarrotado provoca uma inexpressiva e nociva qualidade e grandes 

transtornos no sistema logístico nacional.  

Em suma, como elaboração para trabalhos futuros, sugere-se os seguintes 

temas: “fatores que influenciam os produtores brasileiros de não optarem pelo 

transporte ferroviário”, “estudo do desempenho da unificação de bitolas na rede 

ferroviária brasileira”, “Impactos causados pela diminuição do fluxo do transporte 

rodoviário para o aumento do transporte ferroviário”, “estudo da importância que os 

municípios dão para as ferrovias”, afim de criação de novos cenários para 

enriquecer o conhecimento acerca das ferrovias e desenvolver projetos que 

influenciem no desenvolvimento da rede ferroviária nacional. 
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