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movimentação dos trens sinaliza avanços e desafios na economia do País. A ANTF, Associação 
Nacional dos Transportadores Ferroviários, ciente da responsabilidade das suas associadas 
neste momento decisivo para o desenvolvimento nacional, apresenta nas próximas páginas as 

principais preocupações do setor.

Todos os segmentos responsáveis pela infraestrutura de transporte, diante da missão de atender à 
crescente demanda gerada pelo aumento da produção nacional e pelas perspectivas de maior parti-
cipação no mercado mundial, buscam a eficiência logística como condição fundamental para que o 
Brasil possa avançar com mais competitividade nos rumos do crescimento sustentado.

Essa eficiência, no entanto, somente será possível com a integração de todos os meios de transpor-
te em uma adequada estrutura de transporte de cargas. Sabemos todos que isso depende de vul-
tosos investimentos, públicos e privados, tanto em ferrovias quanto em rodovias, hidrovias, dutos 
e terminais. Sabemos também que o modal ferroviário tem um importante papel a cumprir nesse 
contexto, em função de sua alta competitividade no transporte de grandes volumes e a longas dis-
tâncias, além de apresentar vantagens ambientais e maior segurança.

As empresas concessionárias, tendo investido mais de R$ 22 bilhões desde que assumiram, a par-
tir de 1996, a concessão dos 28.476 km da malha ferroviária destinada ao transporte de cargas, 
apresentam resultados expressivos e estão se preparando para atender à demanda crescente dos 
próximos anos. 

A ANTF mantém permanente diálogo com os órgãos governamentais e todos os segmentos ligados 
ao setor, no sentido de colaborar para o aprimoramento da nossa atividade. O propósito desta pu-
blicação é destacar questões estratégicas ligadas à infraestrutura de transportes, especificamente 
no modal ferroviário, para que sejam objeto da atenção que merecem, em função de sua relevância 
para o País.
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1. Cenário de crescimento

Observa-se, entretanto, um grave descompasso entre o crescimento econômico e o investimento em 
infraestrutura.

Produzindo mais, necessariamente o Brasil terá que investir fortemente na infraestrutura de transporte 
de cargas, se quiser ser mais competitivo no acirrado mercado externo.

A infraestrutura de transporte está no caminho crítico para alcançarmos o desenvolvimento. Os resul-
tados positivos da agroindústria, por exemplo, só serão alcançados se houver condições para escoa-
mento da produção com eficiência, confiabilidade e custos compatíveis.

O Brasil apresenta excelentes condições para aprimorar sua eficiência logística com base na interco-
nexão dos diversos sistemas de transporte de cargas. Ferrovias, rodovias, hidrovias e aerovias comple-
mentam-se, ligadas por terminais, armazéns e, principalmente, por uma visão integrada, voltada para 
a realidade atual e o cenário futuro.

2. Infraestrutura precária põe 
 em risco a competitividade 

As perspectivas do País para os próximos 15 anos apontam para taxas de crescimento superiores às re-
gistradas nas últimas décadas, com um aumento do PIB em 5,5%. Nosso mercado interno ganha maior 
poder de compra, com a renda per capita aumentando em torno de 4,5%.1 Expandem-se as fronteiras 
agrícola e mineral. As descobertas de petróleo na camada pré-sal prenunciam maior geração de divisas 
e energia abundante para o setor produtivo.

Mesmo durante a crise financeira mundial, 71% das empresas nacionais de grande porte continuaram 
investindo e, em 2010, mais de 91% das empresas aumentaram ou estão retomando plenamente os 
investimentos em níveis anteriores a 2008. 2 Apontado como um dos países que menos sofreram com a 
crise, o Brasil firmou-se entre os destinos mais atrativos para os investimentos internacionais.
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O Brasil investe muito pouco em infraestrutura. Em 1975, esses investimentos representavam 1,8% 
do PIB. Em 2007, representavam menos de 0,6% do PIB. 3

A matriz de transportes em nosso país apresenta grave distorção:
• Passa pelas rodovias 58% de tudo o que é transportado no Brasil, enquanto as ferrovias transpor-

tam apenas 25% do total e, as hidrovias, 13%. 4

Não há no mundo qualquer outro país de dimensões continentais que tenha deixado de investir pesa-
damente no setor ferroviário. 
• Nos países desenvolvidos e de grande extensão territorial, as ferrovias representam cerca de 43% 

da matriz de transportes. Na Rússia, a participação das ferrovias é de 81%. 5

• Um país como o Brasil exigiria uma malha férrea de mais de 50 mil km. 
       As ferrovias hoje existentes, operadas pela iniciativa privada, totalizam 28.476 km. 6
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Fonte: Ministério dos Transportes

3. Matriz de transportes: 
 Brasil ainda na contramão
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O aumento da participação das ferrovias na matriz de transportes brasileira reduziria os custos 
logísticos de transporte de carga, promovendo um círculo virtuoso para toda a sociedade: 
• Aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo, gerando mais divisas 

para o País. 
• Maior remuneração do capital empregado, aumentando a atratividade e a sustentabilidade dos 

setores produtivos.
• Produtos a preços menores para os consumidores e maior capacidade de reinvestimento das empresas. 

Para que o País continue crescendo, portanto, é necessário promover mudanças na matriz de transportes.

A expansão e recuperação do sistema depende fortemente de parcerias 
entre o setor privado (concessionárias e outras empresas ligadas ao 
setor) e o Governo Federal, proprietário da malha existente.
• As concessionárias de transporte ferroviário de carga têm feito sua parte  
 De 1997 a 2009, investiram mais de R$ 21 bilhões na malha e em ma-  
 terial rodante. Os recursos públicos aplicados na  malha sob concessão
 totalizaram R$ 1,1 bilhão, neste mesmo período. 7

• A dotação de recursos maiores para as rodovias em relação aos ou- 
 tros modais, nos programas do Governo Federal, não corresponde 
 à meta de aumentar a participação das ferrovias na matriz de trans- 
 portes de carga.
     · No PAC 1, a iniciativa privada é responsável por 92% do investi- 
   mento em ferrovias. Para as rodovias, 93% do total investido cor- 
   respondem a recursos públicos.

(2007-2010)

Participação (%)
Rodovias Ferrovias  Outros

43% 29%  28%
54% 24%  22%
56% 14%  30%
46% 42%  12%

PNLT

CNT

PAC 1

(2011-2014)PAC 2

Plano

* No PAC 2, a previsão de recursos para ferrovias inclui a 
construção de trens de passageiros de alta velocidade (TAV)

*
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10

11

Fontes: Presidência da República, Ministério dos Transportes, CNT e ANTF

Alocação dos recursos nos principais planos de infraestrutura no Brasil
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Fonte: Ministério dos Transportes
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 4. O papel decisivo das ferrovias
Cada meio de transporte tem suas características específicas e vantagens comparativas, dependen-
do da natureza da carga, do volume transportado e das distâncias percorridas.

• Os sistemas ferroviário e aquaviário são os mais eficientes e econômicos para transportar gran-
des volumes de cargas em longas distâncias.

• O transporte sobre trilhos é o mais usado para escoamento da produção de minério e da agroindústria.
• A opção das hidrovias, devido ao seu traçado natural, depende de sistemas de integração com 

outros modais para ter maior alcance e eficiência.
• As rodovias têm custo-benefício mais compensador em distâncias curtas, especialmente quando 

envolvem cargas de alto valor agregado.
• O sistema rodoviário também precisa se expandir, mas todo esforço nesse sentido será insuficiente 

se a maior parte do transporte de carga no País continuar sendo feita por caminhões. As estradas 
não têm como suportar o volume atual, muito menos o aumento da demanda nos próximos anos.

Rodovia

Ferrovia

Hidrovia

0 - 400

400 - 1.500

1.500 - 3.000

Meio de transporte Distância ideal (km)

Fonte: Log-In Logística Intermodal

Vantagens comparativas por meio de transporte

Vagão graneleiro (100 toneladas de carga)

Um trem composto de 100 vagões, 
com as medidas acima, 
substitui 357 caminhões.

Competitividade comparada

3,57 caminhões 
(aprox. 100 toneladas de carga)

Caminhão graneleiro (28 toneladas de carga)

Fonte: Log-In Logística Intermodal
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O transporte ferroviário de cargas segue a lógica de mercado, apresentando oferta compatível com 
a demanda pelo serviço.
• Diversos trechos que hoje apresentam baixa densidade de cargas já eram assim antes do pro-

cesso de desestatização.
• Vários trechos da extinta RFFSA já não estavam em operação quando foram concedidos à inicia-

tiva privada. Em alguns não havia qualquer demanda, por terem sido construídos para atender 
um único cliente que não existia mais. Em outros, com baixíssima densidade de tráfego, não 
havia escala para a mercadoria ser transportada por ferrovia.

• O atendimento da demanda existente ou potencial em determinados trechos da malha fomentou 
o desenvolvimento econômico e social de várias regiões brasileiras. 

• Os trechos de maior densidade apresentam alta oferta de transporte de cargas e já são atendi-
dos por mais de uma concessionária. 

As tarifas cobradas pelas concessionárias de transporte ferroviário de carga são livremente negocia-
das com os usuários e seguem três parâmetros principais:
• Tarifas de referência fixadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicadas 

em resoluções anuais que fixam o teto tarifário.
• Remuneração do capital empregado em níveis adequados à sustentabilidade das operações.
• Custos da cadeia logística, considerando-se os fretes praticados pelas alternativas existentes, 

os custos da intermodalidade e a competição entre os demais concessionários ferroviários.

Só é possível comparar as tarifas praticadas pelos diferentes meios de transporte levando-se em 
conta as especificidades de cada modal e a natureza dos custos envolvidos.
• Pode-se dizer que o custo rodoviário no Brasil é fortemente subsidiado pelo setor público, por 

conta de uma série de fatores, tais como: manutenção da maior parte das rodovias custeada 
pelo governo; baixa regulamentação e fiscalização das operações de transporte rodoviário; e alta 
informalidade de grande parte dos operadores de caminhões de cargas. O transportador rodovi-
ário comum, que não é proprietário nem concessionário da via, investe praticamente apenas na 
compra dos veículos. 

5. Um mercado competitivo
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• O grande investimento inicial no sistema ferroviário afeta as tarifas praticadas. Os custos fixos 
elevados são compensados em parte pelos ganhos de escala, viabilizando as operações mesmo 
com pequena margem. Já os custos de manutenção, considerando-se o volume de carga movi-
mentada, são muito menores que na rodovia.12

Algumas medidas de cunho estratégico poderiam aumentar 
a eficiência e reduzir os custos do transporte ferroviário:
• Maior investimento em infraestrutura logística.
• Ampliação e recuperação da malha existente, incluindo interligação de diversos trechos.
• Melhor integração entre os meios de transporte (intermodalidade).

6.1  Gargalos físico-operacionais
Em seus principais trechos, a malha ferroviária já opera com padrões tecnológicos semelhantes aos 
das melhores ferrovias do mundo, graças aos investimentos das concessionárias. 
Em muitos outros trechos, devido a condições anteriores à época da concessão, a malha é tecnica-
mente defasada.
• Cerca de 80% da malha ferroviária brasileira tem mais de um século.

A existência de diferentes bitolas dificulta a interligação das ferrovias.
• Dos 28.476 km da malha ferroviária brasileira, 22.897 km são de bitola estreita, mais antiga e 

menos competitiva, e apenas 5.069 quilômetros têm bitola larga, de 1,6 m de largura, que per-
mite maior velocidade comercial. Os demais 510 km da malha nacional são de bitola mista. 13

A interligação dos diferentes sistemas de transporte é dificultada pela falta de terminais intermodais 
e pela precária infraestrutura portuária, muito defasada em relação à demanda atual e futura:
• Ausência de retroáreas nos portos.
• Armazenagem precária e/ou insuficiente.
• Mecanismos de embarque lentos e ineficientes.

6.  O transporte sobre trilhos 
   enfrenta vários obstáculos... 
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Passagens 
de nível 
críticas

Belo Horizonte (MG)

Invasões 
de faixas 

de domínio

Campinas (SP) 

Curitiba (PR) Carpina (PE)

Passagens de nível e invasões de faixa de domínio comprometem a segurança e a eficiência das 
ferrovias.
• Excesso de cruzamentos da ferrovia com ruas e rodovias: foram registradas 12.289 passagens de 

nível, das quais 2.659 consideradas críticas.14

• Construções irregulares ao longo da faixa de domínio das ferrovias, inclusive comunidades in-
teiras instaladas além da margem de segurança, em grande parte existentes desde a época da 
extinta RFFSA: das 372 invasões registradas, 183 são compostas por moradias. 15

Consequências dos gargalos físico-operacionais:
• Maiores custos de transporte para toda a cadeia logística nacional.
• Dificuldade de acesso ferroviário aos portos e limite da capacidade de escoamento da produção 

brasileira, tanto para o mercado interno, quanto externo
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• Menor competitividade dos produtos brasileiros no exterior.
• Menos exportações.
• Diminuição da velocidade média das composições, que no Brasil é de 25 km/h (uma das mais 

baixas do mundo) e chega a 5 km/h em áreas críticas.
• Aumento do número de acidentes graves e fatais.

 

... Mas há soluções viáveis para esses gargalos:
• Parcerias Público-Privadas (PPPs) para definição de estratégia e divisão de recursos.
• Continuidade do processo de expansão da malha ferroviária, conforme previsto nos programas 

PAC, PAC 2 e PNLT (ver mapa nas páginas 12 e 13).

Expansão integrada da malha: o que é preciso fazer?
• Ferrovias estruturantes, integrando diversas regiões
• Variantes e acessos a portos e terminais
• Implantação de terminais intermodais
• Modernização e ampliação de terminais portuários

Passagens de nível críticas: como resolver?
• Sinalização adequada (responsabilidade das Prefeituras e/ou respectivos Departamentos de Es-

tradas de Rodagem – DER).
• Obras de contornos, viadutos e travessias em áreas urbanas densamente povoadas, de respon-

sabilidade do DNIT (Ministério dos Transportes).
• Realocação das comunidades instaladas irregularmente. 
• Construção de ruas laterais às ferrovias e instalação de áreas de lazer, com margem de segurança.

Invasões de faixa de domínio: como resolver?
• Maior rigor na fiscalização e prevenção para impedir construções irregulares ao longo da malha 

ferroviária.
• Programas habitacionais, como “Minha casa, minha vida”, atendendo aos atuais moradores des-

sas áreas de risco.
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Fontes: Casa Civil da Presidência da República (PAC) e ANTF

Obras ferroviárias prioritárias

Santos

Vale do Paraíba

São Paulo

Ferroanel (SP)Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste, trecho Uruaçu (GO) a Vilhena (RO).
Ferrovias Norte Brasil (Ferronorte), trechos 
Alto Araguaia a Rondonópolis (MT)
e Inocência a Água Clara (MS)

6.2  Gargalos político-institucionais
• O marco regulatório está defasado em relação à realidade atual do transporte ferroviário no Brasil.
• A expectativa de um novo marco regulatório ainda gera indefinições e insegurança.
• Burocracia excessiva e lentidão dificultam a obtenção de licenças ambientais para novos projetos, 

tanto de grande porte (PAC), quanto de pequeno porte (pátios).
• Policiamento insuficiente compromete a segurança da malha ferroviária. 
• Fiscalização e policiamento precários nas rodovias dão margem a irregularidades no transporte de cargas. 
• Continuam sem solução os passivos trabalhistas e ambientais da extinta RFFSA, de responsabi-

lidade da União.
• Falta um planejamento integrado entre os diversos meios de transporte. O Plano de Desenvolvi-

mento e Zoneamento Portuário (PDZ), por exemplo, está fora de sintonia com a crescente capa-
cidade de escoamento de cargas do transporte ferroviário.

Consequências dos gargalos político-institucionais:
• Lenta evolução do setor ferroviário.
• Entraves à livre concorrência.
• Queda dos investimentos.
• Sucateamento progressivo da malha subutilizada e demais ativos da extinta RFSSA.
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• Surgimento de novas passagens de nível clandestinas
• Surgimento de novas invasões de faixa de domínio e crescimento das invasões atuais.
• Aumento dos casos de vandalismo e roubo de patrimônio da União.
• Descompasso entre o planejamento, a execução e a conclusão de obras de infraestrutura nos 

diversos setores de transporte.

... Esses gargalos também têm solução: 
• Aperfeiçoamento do marco regulatório do atual modelo de concessão, para promover maior con-

sistência, revendo as normas existentes e reduzindo os entraves ao investimento privado.
• Normas e diretrizes específicas para questões fundamentais, como: 
        Passagens de nível
        Invasões de faixa de domínio
        Apito de locomotivas e outros veículos ferroviários
        Bens reversíveis 
        Receitas alternativas.
• Simplificação dos procedimentos de aprovação de licenciamento de obras, junto aos órgãos am-

bientais da União, estados e municípios.
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• Adequação dos critérios utilizados pelo BNDES para liberação de créditos ao setor ferroviário, 
principalmente em função da exigência dos bens como garantia, já que os ativos são da União.

• Atuação efetiva do CONIT.
• Viabilização das atividades do Operador de Transporte Multimodal (OTM).
• Esclarecimento e quitação dos passivos da extinta RFFSA.
• Institucionalização do Prosefer – Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urba-

nas, de responsabilidade do DNIT, para corrigir crescimento desordenado das cidades limítrofes 
às linhas ferroviárias e controlar as invasões das faixas de domínio.

• Inserção das questões de segurança nas ferrovias (como cruzamento em passagens de nível) no 
Programa Pare, do Ministério dos Transportes.

• Fiel cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro nas travessias de passagens de nível.
• Campanhas de segurança ferroviária com recursos do Funset (Fundo Nacional de Segurança e 

Educação de Trânsito).
• Conscientização dos municípios e de seus Departamentos de Estradas de Rodagem (DER), quanto 

às suas responsabilidades nos casos de passagens de nível e invasões de faixas de domínio.
• Capacitação – no ensino básico, médio e superior – de novos profissionais para atuar nas ope-

rações ferroviárias.
• Maior regulamentação e fiscalização do transporte de carga em todos os modais, inclusive o rodoviário.

A reforma tributária também faz parte 
do conjunto de soluções possíveis:
• Garantia de reversão das contribuições e arrecadações das concessionárias para o próprio setor, 

especialmente no caso da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).
• Incentivos fiscais para investimentos em projetos de infraestrutura ferroviária e compra de ma-

terial rodante.
• Incentivos fiscais para a intermodalidade.
• Intensificação de programas de taxas competitivas de juros, a exemplo das linhas de financia-

mento do Finame/BNDES.
• Manutenção e ampliação do uso do Reidi (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimen-

to da Infraestrutura) para novos empreendimentos.
• Eliminação de impostos de importação de componentes ferroviários que ainda não forem fabri-

cados no Brasil, seguindo linha semelhante à adotada no setor portuário com o Reporto (Regime 
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Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária).
• Fomento à indústria ferroviária nacional, para incrementar a produção, no País, de componentes 

ferroviários e de material rodante, principalmente locomotivas.
• Reavaliação das alíquotas de importação e reclassificação, como “ferropeças”, de componentes 

ainda enquadrados como “autopeças”.
• Modelo simplificado de ICMS (como propõe o PNLT), que elimine as diversas distorções existen-

tes e dê maior agilidade ao cálculo e ao pagamento do tributo. 

7.  Intermodalidade – 
    a solução competitiva 

Chama-se de ‘intermodalidade’ o uso integrado de diferentes e sucessivos modais (aquaviário, ferrovi-
ário, rodoviário e/ou aéreo) para o transporte de uma determinada carga desde o ponto de origem até 
o ponto de destino.

O Brasil depende de um transporte intermodal eficiente para a integração econômica de seu território 
de dimensões continentais. 
• Para ampliação da fronteira agrícola, assim como para o escoamento da produção industrial, a 

ênfase no modal rodoviário é inadequada, tanto em termos econômicos quanto ambientais. 

Benefícios da integração dos vários meios de transporte:
• Melhor aproveitamento dos investimentos em infraestrutura.
• Maior eficiência, produtividade, segurança, agilidade e qualidade nos serviços de transporte.
• Redução do custo Brasil: aumento das exportações e maior competitividade para os produtos brasileiros.
• Sustentabilidade: redução do consumo de energia e das emissões de CO2, entre outras vantagens 

ambientais.

A ferrovia requer escala. Se não houver carga suficiente para transportar, o custo também não compensa:
• A intermodalidade e a criação de polos de concentração de carga podem viabilizar o transporte 

ferroviário para outros produtos que ainda não utilizam esse modal, como já vem ocorrendo a partir 
de São Paulo, o maior parque industrial brasileiro.
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Intermodalidade: eficiência da origem ao destino

Cliente 
de origem

Porto
de origem

Porto
de destino

Ferrovia Terminal
Multimodal

Cliente 
de destino

HidroviaRodovia Rodovia

Fonte: ANTF

8. O que está dificultando 
 o transporte intermodal no Brasil

O marco regulatório vigente precisa ser aprimorado em função das atuais demandas e das novas con-
dições tecnológicas e econômicas do transporte de carga.

Problemas enfrentados nas operações de transporte intermodal:
• Excesso de instâncias reguladoras, muitas das quais sobrepostas umas às outras: no caso do 

transporte de cargas, são três ministérios, três agências reguladoras e vários órgãos.
• Insegurança jurídica.
• Excesso de burocracia, interferindo na gestão interna das empresas e dificultando a viabilização 

de investimentos e reformas urgentes.
• Necessidade de formação de mão de obra qualificada para as novas demandas logísticas.

A competitividade do setor ferroviário depende de uma maior integração das malhas. No modelo das 
concessões ferroviárias existem duas modalidades de operação para integrar as malhas concedidas:
• Tráfego mútuo: é a operação em que uma concessionária, necessitando usar um trecho operado 

por outra transportadora, transfere a esta a responsabilidade pela tração da composição.
• Direito de passagem: é a operação que permite a entrada de trens de uma concessionária na 

malha de outra, mediante remuneração ou compensação entre as envolvidas. 
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Intermodalidade: eficiência da origem ao destino

Cliente 
de origem

Porto
de origem

Porto
de destino

Ferrovia Terminal
Multimodal

Cliente 
de destino

HidroviaRodovia Rodovia

Fonte: ANTF

O Conit (Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte), criado por lei em 2001 para propor polí-
ticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte, foi instalado há menos de um ano, não faz 
reuniões regulares e por isso suas funções praticamente ainda não saíram do papel.
Os desequilíbrios na regulamentação e no controle dos diferentes modais garantem vantagens competitivas 
indevidas a certos setores, aumentando as distorções da matriz nacional de transportes.

A atividade do Operador de Transporte Multimodal (OTM) é prejudicada por normas anacrônicas, que precisam 
ser reformuladas com urgência:
• O trâmite de documentos fiscais de transporte interestadual é excessivamente burocrático e oneroso.
• O uso de contêineres ainda não está regulado adequadamente.
• Faltam incentivos fiscais para a criação de terminais intermodais.

A baixa integração 
entre os diversos 

meios de transporte 
aumenta o custo Brasil, 

reduzindo a competitividade 
das empresas brasileiras.
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Resultados das 
concessões ferroviárias
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Resultados financeiros: 
do prejuízo ao lucro
O Patrimônio Líquido da maioria das ferrovias saiu do vermelho e ficou positivo.
• Desoneração aos cofres públicos na ordem de R$ 300 milhões por ano, correspondentes aos 

déficits anuais que antes ocorriam na operação das malhas pela RFFSA.

Mais de R$ 11,7 bilhões já foram recolhidos aos co-
fres públicos, pelas concessionárias, em concessão 
e arrendamento, tributos federais, estaduais e mu-
nicipais.

Chegam a R$ 22,5 bilhões os investimen-
tos das empresas do setor, de 1997 a 2010.

147 187

287
345

452

686

937

1.057

1.325
1.366

1.490

1.675
1.739

1.950

2.250
(R$ milhões)

Arrecadação de impostos,
concessão e arrendamento e CIDE

Fonte: ANTF e associadas ANTF

Arrecadação de impostos, concessão e arrendamento 
e CIDE pagos pelas Concessionárias

1997 - 2009

1994 - 1997

O processo de desestatização teve forte
impacto positivo nas contas públicas:

Projeção

R$ 11,7 bilhões

Prejuízos acumulados da RFFSA

R$ 2,2 bilhões
1996 - 1998
Preço auferido nos leilôes
das Malhas da extinta RFFSA

R$ 1,76 bilhão

1996 - 2009
Arrecadação das parcelas de
concessão e arrendamento

R$ 3,98 bilhões

1997     1998      1999      2000      2001      2002      2003     2004      2005      2006      2007      2008      2009    2010     2011

(R$ milhões)

Total União

Notas: 1-) Valores estimados de investimentos para 2010; 2-) O ano de 1997 contém os investimentos de 1996; 3-) Outros valores são correntes
Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e associadas ANTF

Investimentos nas malhas concedidas à iniciativa privada

1997 - 2009

Previsão

2.860
R$ 1,14 bilhão

1997 - 2009
Total Concessionárias

Realizado no 1º semestre de 2010: 

R$ 1,52 bilhão

R$ 21 bilhões
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• Aumento da participação na matriz de transporte de cargas
 · 17% antes do processo da desestatização
 · 25% em 2009.
• Melhorias e modernização do sistema, com investimentos em novas tecnologias.
• Aumento da frota de material rodante.16

• Crescimento de 56,1% da carga movimentada (medidas em TU – Toneladas Úteis). 
 · 253,3 TU em 1997
 · 395,5 milhões de TU em 2009
 · Projeção 2010: desafio é atingir 500 milhões de TU
 

 

 
 · Minério de ferro e carvão mineral, cargas mais transportadas por ferrovias, apresentaram  
   crescimento de 59% entre 1997 e 2009.
 · Carga geral: crescimento de 48,1% no período. Destaque para o transporte de produtos do  
   agronegócio, com crescimento superior a 208%.

(milhões de TU)

Nota: TU = Toneladas úteis Fonte: ANTF e associadas ANTF

Movimentação de carga transportada pelas ferrovias

Projeção

Desafio

455,5

500

186,1 185,5 183,1 207,2 199,9 217,8
237,0 266,5 268,6

303,6
338,3 338,5

296,0
67,2 73,8 72,9

80,9 91,7 98,0 99,4
101,8 117,4 100,6

106,9 112,0
99,5

253,3 259,3 256,0 288,1 291,6 315,8 336,4 368,4 386,0 404,2
445,2 450,5

395,5

56,1%

1997         1998         1999         2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006        2007          2008         2009        2010

1º semestre de 2010: 

224,6 milhões de TU
(todas as cargas) 

Resultados operacionais: a nova era 
do transporte ferroviário no Brasil 

( por unidade)

Locomotivas = 100 unidades
Vagões = 3.000 unidades

trilhos = 800 mil toneladas

Fontes: ANTF e associadas ANTF

Frota de material rodante em atividade

1997

2009

Projeção de aquisição 
de material rodante (2010 a 2015):43.816 vagões

92.890 vagões

1.154 locomotivas

2.876 locomotivas

Resultados das concessões ferroviárias
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• Aumento de 77,4% na produtividade das ferrovias  (medidas em TKU - Tonelada Quilômetro Útil) 
 · 137,2 bilhões de TKU em 1997
 · 243,4 bilhões de TKU em 2009
 · Projeção para 2010: 279,9 bilhões de TKU
 

• O avanço do transporte ferroviário impulsionou a intermodalidade: aumentam as parcerias com 
clientes e operadores logísticos.

 

Fonte: Associadas ANTF

Projeção 15%
1997           1998           1999          2000            2001           2002           2003            2004          2005            2006           2007           2008           2009          2010

(TEUs)

Quantidade de contêineres
1997|2009

313.800

3.459
10.131

59.805

78.777

99.053
106.699

135.768

159.184

189.049

205.371
220.050

265.349
272.808

1º semestre de 2010: 

115.817 TEUs

(bilhões de TKU)

Nota: TKU = Toneladas Quilômetro Útil Transportada
           CAGR: Compound Annual Growth Rate

Fonte: ANTF e associadas ANTF

Produção ferroviária

1997 - 2009

2008 - 2009

Projeção

279,9

Minério de ferro e carvão mineral
Crescimento de 68%

Queda de 10,1%

Carga geral
Crescimento de 116%

110,2 109,8 106,7 118,2 121,7 125,3 136,1 155,1 165,1 183,6
207,5 206,7

185,2
27 31,7 32,2 35,7 40,2 42,5 44,4

47,4 56,1 48,6
49,9 63,9

58,3
137,2 141,5 138,9 153,9 161,8 167,7 181,5 202,5

221,2 232,3 257,4 270,7 243,4

77,4%

1997         1998         1999         2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006        2007          2008         2009        2010

CAGR
1997-2009
4,9% a.a

1º semestre de 2010: 

124,331 bilhões de TKU
(todas as cargas) 
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As ferrovias passam 
a ser competitivas
• Diversificação e segmentação da oferta dos serviços aos clientes.
• Aumento de parcerias com clientes e operadores logísticos.
• Revitalização da indústria ferroviária nacional.

Novos empregos e mais 
segurança para a população

• Redução de 74,3% no número de acidentes (de 3.703, em 1997, para 951 em 2009).

• Redução de 80,1% no índice de acidentes (de 75,5 em 1997, para 15 acidentes 
 por milhão de trem.km, em 2009). 

Fonte: ANTT e associadas ANTFNúmero de acidentes

3.703 3.735
3.343

3.109
2.595

2.262 2.247 2.158
2.474

841 1.076 1.016 951

-74,3%

1997        1998      1999        2000       2001       2002        2003       2004       2005       2006        2007       2008        2009

1997        1998      1999        2000       2001       2002        2003       2004       2005       2006        2007       2008       2009       2010       2011

Fonte: ANTT e associadas ANTFÍndice de acidentes

Meta

75,5 69,3 64,9

53,1

39,4 35,5 33,6 30,4 32,9

14,7 14,4 14,6 15,0 14,0 12,0

-80,1%

(acidentes por milhão trens.km)

Resultados das concessões ferroviárias
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• Ações permanentes de responsabilidade social com campanhas educativas, preventivas e de 
conscientização de segurança.

• Oferta de aproximadamente 36,821 mil empregos diretos e indiretos até o 1º semestre de 2010. 
 · Espera-se empregar 40 mil trabalhadores até o final de 2010 e 44 mil em 2011.

Muitos trens de carga no Brasil já 
operam com tecnologia de ponta
• Participação ativa da ANTF no processo de padronização e normalização do Comitê Metro-

Ferroviário CB06/ABNT.
• Parceria com instituições de ensino profissionalizante como Sesi e Senac para a capacitação 

de mão de obra.
• Parceria com instituições acadêmicas para a realização de pesquisas, que possam resultar em 

maior produtividade e competitividade do transporte ferroviário.

1997        1998      1999        2000       2001       2002        2003       2004       2005       2006        2007       2008       2009       2010       2011

Fonte: ANTT e associadas ANTF

Empregos diretos e indiretos

Projeção

16.662
14.375

20.352 20.482 20.190 20.215 21.085

27.659
30.227 30.508

33.254

37.720 36.567
40.000

44.000119,5%

1997 - 2009
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O transporte ferroviário 
é ecologicamente correto
• Segundo o Ipea, “o consumo de combustível por tonelada transportada em uma ferrovia moder-

na é de cerca de 20% do consumo em uma rodovia também moderna”.17

• Trens de carga emitem 70% menos dióxido de carbono (CO2) e 66% menos monóxido de carbo-
no (CO) do que os caminhões, por exemplo:

• Desenvolvimento de materiais ecologicamente corretos para uso nas ferrovias, tais como:
   dormentes de eucalipto tratado e de plástico
   cruzetas de plástico
   kit de gás para locomotivas
   plástico reciclável para uso em vagões
   bandeja para contenção de óleo (abastecimento de locomotiva) 
• Estudo e ampliação do uso de locomotivas movidas a biodiesel:
 · Cada tonelada de biodiesel B-20 consumido evita a emissão de 3,5 toneladas de CO2, que 
   ocorre no uso de diesel mineral.18

• Desenvolvimento de metodologia, a ser aprovada pela ONU, para obtenção de crédito pela 
não-emissão de carbono.

• Apoio ao programa Despoluir, da CNT – Confederação Nacional do Transporte.

Rodoviário 40,5 65,2 1.625 7.567

Ferroviário 7,3 11,7 480,4 2.549

Hidroviário 2,4 4,1 324,6 915

Milhões de
gramas
Óxido 
Nitroso

Bilhões de
gramas

Óxido de 
Nitrogênio

Milhões de
quilos
Gás 

Carbônico

Milhares de
gramas

Monóxido
de Carbono

Matriz comparativa 

N2O NOx CO2 CO

Fonte: Instituto ILOS

Resultados das concessões ferroviárias
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Perspectivas do setor
Eliminar gargalos, expandir a malha e fomentar a intermodalidade
para que todo o Brasil possa crescer
• Equacionamento dos principais gargalos que impedem o desenvolvimento do setor e prejudi-

cam o crescimento econômico nacional.
• Expansão da malha e maior participação da ferrovia na matriz de transportes, respeitando as 

vantagens comparativas dos demais modais.

Compromissos das concessionárias
• Parceria com o poder público, clientes e operadores.
• Aproveitamento dos investimentos públicos e privados na infraestrutura.
• Maior produtividade e melhor eficiência dos sistemas de transporte de carga.
• Padrões cada vez mais elevados de responsabilidade empresarial, social e ambiental, garantindo 

o crescimento sustentável do setor.
• Redução do consumo de energia e diminuição da emissão de material particulado na atmosfera.

Nossa visão de futuro: 
Participação decisiva na consolidação do 
desenvolvimento socioeconômico do País.

28.476 km2010

2023 48.732 km

Expansão da malha ferroviária brasileira

Ampliação das ferrovias na economia do País

Participação das ferrovias 
na matriz de transportes

25%

32%

Fontes: PNLT e ANTF 

Resultados das concessões ferroviárias
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Resultados das concessões ferroviárias
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