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Introdução 

 Este trabalho faz uma análise do sistema ferroviário que, a partir da recente 

privatização, passou a ser controlado por empresas privadas, muitas vezes alheias às 

questões nacionais ou ao planejamento territorial. Os leilões de privatização das ferrovias 

tinham como objetivo melhorar o sistema, aumentar os investimentos no setor e desonerar 

os cofres públicos. Mas, como será apresentado, os novos investimentos e a nova 

regulamentação do setor ferroviário está beneficiando apenas algumas empresas e 

promovendo a competitividade de algumas regiões do país. Grande parte desses 

investimentos, que constam do PPA-2004-2007, é destinado à construção de fixos logísticos 

para o transporte de commodities agrícolas e minerais das regiões produtoras aos portos 

exportadores. Não foi contemplado no PPA, por exemplo, investimentos que permitissem 

uma integração nacional, ligando regiões menos competitivas às de maior dinamismo, 

formando um verdadeiro sistema logístico brasileiro e promovendo o desenvolvimento 

regional. 

 Os novos investimentos no sistema ferroviário vêm atender, principalmente, às 

necessidades de escoamento da produção dos novos fronts agrícolas dos Cerrados, que 

possuem baixa densidade de transporte e estão longe dos portos. Como será apresentado, 

o transporte dos produtos agrícolas é realizado através dos corredores de exportação, 

funcionando como redes extravertidas, já que ao longo de seu eixo, entre origem e destino, 

há pouca contribuição econômica e social. 

Espera-se que o trabalho forneça subsídios para um novo planejamento do território 

brasileiro, de maneira que este não seja equipado e usado em benefício de apenas algumas 

empresas e algumas regiões. 

                                                 
1 Unicamp, Instituto de Geociências, Dep. de Geografia 
vitorpv@ ige.unicamp.br 
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O processo recente de privatização do sistema ferroviário de cargas 

 A privatização dos serviços públicos no Brasil, iniciada na década de 1990, provocou 

uma série de mudanças institucionais, já que grande parte dos serviços públicos foi 

transferido para a iniciativa privada. Muitas normas foram instituídas, provenientes tanto do 

poder legislativo, através de leis, quando das próprias empresas privadas responsáveis 

pelas concessões2. A análise do processo de privatização pretende abordar algumas 

questões, como os objetivos da privatização e as empresas que passaram a controlar as 

concessões e ainda tentar chegar a algumas conclusões que levam em consideração a 

organização do território brasileiro, o uso dos recursos do país e o desenvolvimento 

regional. É possível, ainda, mencionar a integração e integridade do território brasileiro, já 

tão discutida por diversos governos em seus planos de desenvolvimento3. 

No Brasil, a privatização das ferrovias brasileiras foi motivada, principalmente, pela 

crise do setor ferroviário4, que desde a década de 1950 era de controle estatal, e pela crise 

fiscal do Estado, que teve sua capacidade de investimentos em infra-estrutura reduzida5, no 

início da década de 1980. Foi nessa época, também, que grande parte das políticas públicas 

do Brasil, e de outros países periféricos, foram definidas e influenciadas pelos pensamentos 

e práticas neoliberais, que tinham como tripé a estabilização, desregulamentação e 

privatização6. O papel do Estado, até então centralizador e responsável por grande parte 

das políticas de desenvolvimento e dos financiamentos, passou a ser, para os serviços 

públicos, de coordenação, informação, fiscalização, avaliação, monitoramento e medição7. 

Foi nesse momento crítico do setor ferroviário, e da renovada ordem nacional, que a 

RFFSA, a maior ferrovia estatal e de abrangência nacional, foi incluída, através do Decreto 

Lei nº 473/92, no programa de desestatização (PND - Programa Nacional de 

Desestatização)8. O BNDES, gestor do PND, contratou, em 1992, mediante licitação, uma 

                                                 
2 “As normas das empresas são, hoje, uma das locomotivas do seu desempenho e de sua 
rentabilidade. (SANTOS, 2002, P. 230)” 
3 A integração do território brasileiro foi amplamente discutida no projeto dos Eixos de Integração e 
Desenvolvimento. Ver mais detalhes no sítio www.eixos.gov.br. 
4 O setor ferroviário estatal brasileiro apresentava problemas institucionais, econômico-financeiros, 
técnico-operacionais, administrativos e, ainda, uma baixa contribuição social e econômica ao país 
(MARQUES, 1996, p. 7). 
5 Os investimentos em infra-estrutura do setor de transporte foram declinantes antes das 
privatizações: 2% do PIB, em média, na década de 1970, 1,5% na de 1980 e 0,7% na de 1990 
(BIELSCHOWSKY, 2002, p. 106). 
6 Imposta como um receituário e condicionadas ao fornecimento de empréstimos, as políticas 
neoliberais delineadas no Consenso de Washington foram dirigidas aos países emergentes da América 
Latina no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os países, naquele momento, estavam procurando 
uma agenda para resolver os problemas decorrentes da chamada década perdida de 80, visto que "o 
desenvolvimento da América Latina, baseado na substituição de importações e uma forte presença do 
Estado na economia, tinha entrado em colapso. (GIAMBIAGI, 2003, p. 10). 
7 MARQUES, 1996, p. 5. 
8 Foi considerado o maior processo de privatização do mundo (PINHEIRO, 2000, p. 15). 
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associação de consultores para realizar estudos e formular o modelo de privatização a ser 

adotado para o setor ferroviário. O edital de licitação tinha como objetivo básico aumentar a 

eficiência do sistema de transporte ferroviário, estimular a melhoria dos serviços prestados, 

a conservação, racionalização e expansão das linhas ferroviárias, equipamentos e demais 

instalações, além de viabilizar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema resultante9. 

Esses objetivos estavam alinhados aos do PND, ou seja, desonerar o Estado, fomentar os 

investimentos e a eficiência. O modelo adotado compreendia a reestruturação da RFFSA, 

sua subdivisão em malhas regionais10, arrendamento dos bens das malhas regionais e 

licitação da concessão. 

 Os leilões de privatização da RFFSA foram realizados entre os anos de 1996 e 1998, 

resultando em seis novas empresas concessionárias. A FEPASA, controlada pelo governo 

estadual de São Paulo, a Estrada de Ferro Paraná Oeste - FERROESTE, pelo governo do 

Paraná, e a EFC e EFVM, pela CVRD, também foram privatizadas. Apesar do sucesso das 

privatizações anunciado pelo governo e investidores, as ferrovias foram vendidas para os 

antigos clientes preferenciais das operadoras estatais, não resultando numa alternativa de 

modal de movimentação de cargas no país11. 

 Uma das condições fundamentais para a participação dos grupos nos leilões de 

privatização das ferrovias era que nenhuma empresa do consórcio poderia ter mais de 20% 

de participação no grupo. Entretanto, essa condição não impediu que algumas empresas 

passassem a controlar grande parte das concessões privatizadas e da carga ferroviária 

disponível no Brasil. 

A empresa vencedora do leilão foi a que apresentou o maior lance e não a menor 

tarifa, o que ocasionou, segundo AZEVEDO (2004, p. 39), um processo de transferência de 

renda dos consumidores para, em uma primeira etapa, o Estado e, a médio e longo prazos, 

para os grupos controladores das concessionárias. O pagamento do valor do arrendamento 

da concessão foi dividido em parcelas trimestrais que variam de 106 à 116, dependendo da 

concessionária, sendo que a EFC e EFVM, por contrato, não têm essa obrigação. 

 A concessão dos serviços ferroviários foi estabelecida através de contratos com 

duração de 30 anos, podendo ser prorrogados por igual período, tendo como objeto 

contratual a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de 

                                                 
9 MARQUES, 1996, p. 48. 
10 A subdivisão da RFFSA em seis malhas regionais levou em consideração a sua estrutura 
organizacional, que era composta por 12 SR - Superintendências Regionais, restrições de caráter 
técnico, fluxos de transporte atuais e potenciais, existência de malhas isoladas e viabilidade dos 
investimentos necessários. 
11 BIELSCHOWSKY, 2002, p. 116. 
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carga12. Algumas metas13 foram estabelecidas em contrato, como o aumento da produção 

(TKU14) e a redução dos índices de acidentes. 

 Os grupos vencedores do processo de licitação são formados por grandes empresas 

nacionais e internacionais, dos ramos de siderurgia, mineração, engenharia e agropecuária 

(Tabela 1). A CSN e CVRD são as principais empresas controladoras do sistema ferroviário 

brasileiro, totalizando 15.061 km de linhas (53% do total), produção de 155 bilhões de TKU 

(85% do total) e R$3,7 bilhões (68% do total) em investimentos no período pós-privatização. 

Grande parte dos clientes (55%), das locomotivas (64%), dos vagões (66%) e do transporte 

de contêineres (92%) também estão concentrados nessas duas empresas. Indiretamente, a 

CVRD também participa da Brasil Ferrovias, já que é sócia da Ferroban. 

 O processo de privatização do sistema ferroviário resultou em empresas 

concessionárias que podem ser classificadas de acordo com algumas características, como 

(a) a utilização da linha (unidirecional ou bidirecional), (b) o tipo de integração promovida 

pelo sistema de transporte (internacional ou nacional) e (c) a variedade de produtos 

transportados (monofuncional ou multifuncional) (Quadro 1). As linhas destinadas 

predominantemente à exportação são consideradas, nessa classificação, como de 

integração internacional e unidirecional (o volume transportado no sentido dos portos é 

muito superior que no sentido inverso). Já as linhas que tem um ou dois produtos 

predominantes, que totalizam mais de 50% da composição das cargas transportadas, são 

consideradas monofuncionais. 

                                                 
12 Os contratos da EFC e EFVM incluem também no objeto o transporte de passageiros. 
13 As metas anuais estabelecidas em contrato foram crescentes, do primeiro ao quinto ano da 
concessão. 
14 TKU - tonelada por quilômetro útil. 
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 TABELA 1 – PRINCIPAIS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
 

Extensão da 
linha 

Locomotivas 
(2004) 

Vagões      
(2004) Produção (2003) 

onária Sócios Empresa 
original 

Início da 
operação

km (%) Qtde (%) Qtde (%) TU (1) (%) TKU (2) (%) 

Transp. 
Contêineres 

2003 (3) 
Núm. 

Clientes

ca 
stica do 

Varbra, Railtex Intl Holding 
Inc., Ralph Partners, Judori, 
Interférrea 

RFFSA Malha 
Sul 1/3/1997 6.586 23% 435 20% 11.805 18% 19.556 6% 13.852 8% 9.797 92 

ica S.A. CSN, Usiminas, MBR, 
Ferteco, Cosígua, Ultrafértil, 
Celato 

RFFSA Malha 
Sudeste 1/12/1996 1.674 6% 407 19% 10.861 16% 86.177 25% 34.514 19% 76.983 92 

Gemon, FAO, Pound Ferroeste 1/3/1997 248 1% 19 1% 300 0% 1.751 1% 406 0% 406 37 
via 
tina 

Banco Interfinance, Gemon, 
Santa Lúcia Agro-Indústria e 
Com. 

RFFSA Malha 
Tereza Cristina 1/2/1997 164 1% 10 0% 449 1% 2.300 1% 152 0% 0 13 

panhia 
do 

Taquari Participações, CVRD 
e CSN RFFSA Malha 

Nordeste 1/1/1998 4.517 16% 109 5% 1.510 2% 1.263 0% 790 0% 3.947 157 

ada de 
ás 

Valepar 
EFC 1/7/1997 892 3% 110 5% 5.599 8% 63.258 18% 52.411 29% 0 41 

trada de 
a-Minas 

Valepar 
EFVM 1/7/1997 898 3% 272 13% 15.635 23% 118.512 34% 60.488 33% 170 

via 
ntica 

Mineração Tacumã, Ralph 
Partners, Varbra,  Judori, 
Railtex Intl Holding Inc., 
Tupinambarana, Interférrea, 
CSN 

RFFSA Malha 
Centro-Leste 1/9/1996 7.080 25% 468 22% 11.138 17% 21.499 6% 7.477 4% 

40.376 

177 

es S.A. 

Brasil Ferrovias (BNDES, 
Previ, Funcef, Constran, Laif, 
J. P. Morgan e Bradesco) 

RFFSA Malha 
Paulista 1/1/1999 4.236 15% 23.410 7% 9.221 5% 0 40 

S.A. - 
orte 

Brasil Ferrovias (BNDES, 
Previ, Funcef, Constran, Laif, 
J. P. Morgan e Bradesco) 

- 5/4/1999 512 2% 5.042 1% 2.104 1% 0 20 

voeste Brasil Ferrovias (BNDES, 
Previ, Funcef, Constran, Laif, 
J. P. Morgan e Bradesco) 

RFFSA Malha 
Oeste 1/7/1996 1.621 6% 

314 15% 9.313 14%

2.228 1% 1.233 1% 0 25 

    28.428 100% 2.144 100% 66.610 100% 344.996 100% 182.648 100% 131.509 864 2

 
Fontes: Revista Ferroviária, ANTT, ANTF, Marques (1996), concessionárias e contratos de concessão 
(1) unidade em milhares de TU (tonelada útil tracionada) 
(2) unidade em milhões de TKU (tonelada por quilômetro útil) 
(3) unidade em TEU - twenty equivalente unit, unidade equivalente a um contêiner de 20 pés (seis metros de comprimento) 
(4) Velocidade Média de Percurso (km/h): mede a relação entre o trem.km e o somatório dos tempos em marcha  

Dentre as 11 principais concessionárias15, cinco são de integração internacional e sete 

monofuncionais. As empresas MRS, EFC e EFVM têm como principal produto o minério de 

ferro, que correspondem a 85%, 86% e 79%, respectivamente, da composição das cargas. 

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS 

 

Concessionária Tipo Característica Principal produto transportado Participação 
sobre total (%)

ALL 1 4 soja/farelo de soja/derivados de petróleo 20/10/10 
MRS 2 3 minério de ferro/produtos siderúrgicos 85/5 
Ferropar 2 3 soja/adubo 58/17 
FTC 2 3 carvão mineral 100 
CFN 1 4 derivados de petróleo /ferro gusa 17/10 
EFC 2 3 minério de ferro/manganês 86/10 
EFVM 2 3 minério de ferro/carvão mineral 79/5 
FCA 1 4 farelo de soja/soja/calcário siderúrgico 14/13/11 
Ferroban* 1 4 soja/deriv. petróleo/açúcar a granel/soja 27/20/19 
Ferronorte* 2 3 soja/farelo de soja 63/20 
Novoeste* 1 3 Derivados de petróleo/soja 28/23 
 

Fonte consultada: Revista Ferroviária; organizado pelo autor 
                                                 
15 Outras concessionárias, de menor porte, não foram consideradas, como a Estrada de Ferro 
Mineração Rio do Norte, Estrada de Ferro Jari, Estrada de Ferro Amapá, Estrada de Ferro Trombeta e 
Estrada de Ferro Votorantim. 
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Nota: classificação de acordo com a quantidade de TKU no ano de 2003; * empresas 

controladas pela Brasil Ferrovias 

Classificação: 1. integração nacional e internacional 

2. integração internacional 

3. monofuncional 

4. multifuncional 

Após o processo de privatização, o setor ferroviário se reestruturou a procura de uma 

melhora na operação do sistema e um maior equilíbrio entre os agentes. A Brasil Ferrovias, 

holding criada em 2002 para controlar as operações da Ferrovia Novoeste, Ferronorte e 

Ferroban, foi reestruturada em 2004 e passou a ter um novo sócio majoritário, o BNDES, 

com 30% de participação. 

 Algumas conclusões, que também podem ser analisadas em forma de perguntas, 

podem ser obtidas do processo de privatização das ferrovias brasileiras: 

• O processo de privatização não incentivou a criação de empresas de logística; 

• Foi criado um sistema de monopólio privado; 

• Apenas algumas empresas e regiões foram beneficiadas; 

• Não foi considerada a integração nacional do território, e sim a internacional; 

• O sistema está vulnerável devido à sua monofuncionalidade. 

Essas conclusões podem ser observadas, também, quando são analisados os 

investimentos realizados no período pós-privatização. 

Investimentos no sistema ferroviário 

 Os investimentos no setor ferroviário também podem explicar grande parte das 

estratégias das empresas e do destino das regiões16 brasileiras, que podem ser 

beneficiadas ou marginalizadas e inseridas ou excluídas do mundo globalizado. 

 No período pós-privatização, as empresas concessionárias investiram, basicamente, 

no aumento da fluidez17 efetiva do território brasileiro, que está relacionada à eficiência do 

                                                 
16 As regiões podem ser: Unidades da Federação, Cerrado, regiões e pólos agrícolas e industriais, 
municípios ou APL – Arranjo Produtivo Local. 
17 A fluidez territorial pode ser compreendida como sendo a maior ou menor capacidade de realização 
de trocas entre diferentes localidades. Quanto maior a fluidez, maior é a capacidade de troca. A 
fluidez pode ser classificada em virtual, quando é considerada apenas a densidade técnica dos meios 
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sistema ferroviário, e não da fluidez virtual, relacionada à criação de novas linhas18. Esses 

investimentos foram destinados, em sua maioria, na reforma e compra de vagões e 

locomotivas (43%), superestrutura de via permanente (29%) e infra-estrutura (11%)19, 

muitas vezes como forma de atender aos índices de desempenho estabelecidos nos 

contratos de concessão. 

 Do total investido pelas empresas concessionárias no período pós-

privatização, ou seja, 5,4 bilhões de reais, 67% foi destinado para o transporte do minério de 

ferro, 11% para os produtos agrícolas e 22% para outros produtos20. Apesar desses 

investimentos, que tiveram uma tendência crescente no período pós-privatização, a 

evolução da produção das ferrovias está abaixo da evolução do PIB do agronegócio 

brasileiro e da produção de soja. Isso pode demonstrar uma tendência de colapso do 

sistema de transporte (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FERROVIAS, PRODUÇÃO 
DAS FERROVIAS, PIB DO AGRONEGÓCIO, PRODUÇÃO DE SOJA E PIB TOTAL

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolução dos investimentos em ferrovias
Evolução da produção (TKU)
Evolução PIB Agronegócio
Evolução Produção de soja
Evolução do PIB total

 
Fontes: Ministério da Agricultura, ANTT, IBGE eIPEA 

 A esperança do setor ferroviário e das empresas que necessitam desse modal de 

transporte é a retomada dos investimentos por parte do governo21 brasileiro. Os principais 

projetos estabelecidos no PPA-2004-2007 totalizam mais de 2,4 bilhões de reais para as 

ferrovias, sendo as regiões Nordeste e Centro-Oeste as mais beneficiadas, com 60% e 21% 

                                                                                                                                                         
de transporte, como quantidade de terminais e portos, quilômetros de rodovias, ferrovias e hidrovias, 
e efetiva, quando é considerado a freqüência e o uso efetivo dos sistemas de transporte, ou seja, a 
quantidade de produtos transportados (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 262). 
18 A construção de novas linhas é de responsabilidade da União. 
19 ANTT, 2004, p. 185. 
20 A porcentagem foi calculada pela relação R$ investido / TKU do produto transportado. 
21 A alocação dos investimentos públicos pode ser classificada em três grupos principais: dispersão 
(grande quantidade de projetos espalhados pelo território), concentração (em projetos chaves, que é 
o caso das ferrovias) e de promoção do desenvolvimento de áreas atrasadas (HIRSCHMAN, 1997, P. 
42). 
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do total, respectivamente (Tabela 2). Grande parte dos projetos está voltada para minimizar 

alguns gargalos de linhas existentes ou para obras de desvios de regiões metropolitanas, 

como o anel ferroviário de São Paulo e o contorno de Curitiba. A contribuição dessas obras 

representa um acréscimo de apenas 5% na extensão atual do sistema ferroviário, que está 

em torno de 30 mil quilômetros. 

 Dos investimentos previstos no PPA-2004-2007, o BNDES pretende participar com 

R$438 milhões (18,3% do total), o FDNE – Fundo de Desenvolvimento do Nordeste com 

R$710 milhões (29,6%), o setor privado com R$989 milhões (41,2%), o setor público com 

R$80 milhões e outras fontes com RR$183 milhões. 

TABELA 2 - PROJETOS PRIORITÁRIOS DO SETOR FERROVIÁRIO - PPA 2004-2007 

 

Projetos (1) Região UF Extensão 
Km 

Custo R$ 
milhões Benefício Participação no 

investimento 
Construção do Trecho 
Ferroviário Estreito – Balsas 

NE MA 240 480 Escoamento da safra de 
soja oriunda da região 
de Balsas (MA), com 
destino ao Porto de 
Itaqui, em São Luis 
(MA) 

Prevista a participação 
do BNDES (60%) e 
Setor Privado 

Construção da Ferrovia 
Transnordestina, Ramal do 
Gesso  

NE PE 112 346 Aumentar a produção e 
exportação da Indústrias 
do gesso na região 

Financiamento: FDNE 

Construção da Ferrovia 
Transnordestina, Trecho 
Petrolina – Missão Velha  

NE PE/CE  361 364 O percurso entre São 
Luis e Salvador será 
reduzido em cerca de 
35% 

Financiamento: FDNE 

Construção do Contorno 
Ferroviário de São Félix  

NE BA 0,3 40 Eliminar 10 horas de 
conflitos (passagem de 
nível) entre ferrovia e 
veículos / pedestres 

Prevista a participação 
do BNDES (75%) e 
Setor Privado 

Construção do Anel 
Ferroviário de SP-
FERROANEL - Tramo Norte 

SE SP 66 200 Melhorar as operações 
ferroviárias nas regiões 
compreendidas por São 
Paulo, Campinas, Vale 
do Paraíba, e portos de 
Santos, Rio de Janeiro e 
Sepetiba 

Prevista a participação 
do BNDES (60%) e 
Setor Privado 

Construção Contorno de 
Curitiba 

S  PR  50 150 Ampliar a capacidade 
do corredor ferroviário 
de acesso aos portos de 
Paranaguá e São 
Francisco do Sul 

Prevista a participação 
do Setor Privado (90%) 

Construção da Variante 
Ferroviária Ipiranga – 
Guarapuava 

S PR 110 220 Melhorar a capacidade 
do corredor que atende 
às exportações de grãos 
do oeste do Paraná, do 
sul do Mato Grosso do 
Sul e do norte de Santa 
Catarina, além dos 
fluxos com origem no 
Paraguai 

Prevista a participação 
do Setor Privado (60%) -
Conclusão prevista para 
após 2007 

Construção do Trecho 
Ferroviário Alto Taquari 
(MT) – Rondonópolis (MT) 

CO MT 200 400 Escoamento da 
produção de soja para 
exportação pelo porto 
de Santos 

Prevista a participação 
do Setor Privado (80%) 
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Trem Turístico do Pantanal CO MS 200 200 Incremento do turismo 
ecológico do estado de 
Mato Grosso do Sul e 
transporte de cargas 

Previsto a participação 
do Setor Público (União 
e Estado) (40%) e 
Privado (60%) 

Total dos investimentos      1.339 2.400     

 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - PPA 2004 – 2007 - Lista de 

Projetos de Infra-estrutura - Agosto/2003 

(1) Estes projetos também fazem parte da I Carteira de Projetos do PPPDo total dos 

investimentos do setor ferroviário no PPA 2004-2007, 75% estão voltados para atender às 

necessidades de exportação (Tabela 3), demonstrando, mais uma vez, que o objetivo 

principal do sistema é promover a integração internacional de algumas regiões exportadoras 

em detrimento de outras políticas como de integração nacional. 

TABELA 3 - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS PROJETOS DO PPA 2004-2007 

 

Objetivo Quantidade de 
projetos km % (km) Valores em 

milhões de R$ % (valor) 

Exportação 6 878 61 1.796 75 
Turismo  1 200 14 200 8 
Outros 2 361,3 25 404 17 
Total 9 1.439,30 100 2.400 100 
 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, PPA 2004-2007 

O traçado original do projeto da Transnordestina, que visava reduzir a distância entre 

São Luís e Recife, foi alterado em virtude de novas oportunidades econômicas da região 

Centro-Oeste. O novo traçado proposto interligaria, num primeiro momento, Recife com as 

regiões produtoras de soja dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, passando por 

Crato (CE), Arapiraca (PE) e Eliseu Martins (PI), e, posteriormente, à Ferrovia Norte-Sul. 

A falta de investimentos por parte do governo não pode ser explicada pela falta de 

recursos. O governo arrecada22 anualmente R$320 milhões de reais com o arrendamento 

das ferrovias e outros R$458 milhões da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico) provenientes do consumo de diesel das locomotivas23. 

Para garantir que os projetos do PPA 2004-2007 sejam efetivamente construídos, o 

governo pretende usar uma nova modalidade de concessão de serviços públicos, a PPP – 
                                                 
22 Ver VILAÇA, R. em http://www.antf.org.br/. Acessado em 11/10/2004. 
23 A CNT – Confederação Nacional dos Transportes e a ANTF – Agência Nacional do Transporte 
Ferroviário questionam a posição do governo e reivindicam o uso desses recursos para melhorar o 
sistema de transporte brasileiro.  
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Parceria Público-Privada24. Apesar de já contar com uma carteira de projetos, a PPP, da 

maneira como está sendo conduzida, não tem sua aplicação restringida, como localização 

geográfica e objeto, podendo abrir espaços para projetos que sejam atraentes apenas para 

os investidores. 

 A grande novidade do setor ferroviário é o aumento da demanda por transporte do 

agronegócio, principalmente dos produtos do complexo soja (grão, farelo e óleo de soja) 

produzidos nos Cerrados. Os investimentos são crescentes na compra de vagões 

graneleiros25 e na construção de terminais portuários. Está sendo fortalecida, também, a 

aquisição de vagões através de empresas de leasing26. 

 Os investimentos no setor ferroviário, realizados agora predominantemente por 

empresas privadas, determinam uma nova dinâmica do território, nem sempre alinhadas às 

questões nacionais. Algumas conclusões podem ser verificadas: 

• Os investimentos estão voltados à atividade exportadora; 

• Existe uma concentração de investimentos em determinados produtos e empresas; 

• Os investimentos no setor são reduzidos e não acompanham o crescimento do 

país27; 

• O Estado está transferindo recursos para obras de infraestrutura de controle privado, 

favorecendo apenas algumas empresas e regiões28. 

Apesar da recente privatização, dos investimentos realizados e dos projetos de 

melhoria, o sistema ferroviário não conseguirá atender a demanda por transporte para os 

próximos anos. Segundo a ANUT (2004, p. 36), caso as ferrovias transportem em 2007 

somente as quantidades compromissadas com a ANTT, via contrato, a situação será 

agravada, pois elas transportarão apenas 38% das necessidades dos fluxos de carga das 

                                                 
24 O projeto de lei da PPP, que inclui outros projetos de infra-estrutura, como energia elétrica, 
telecomunicações, portos, rodovias e hidrovias, está, atualmente, tramitando no Congresso Nacional e 
no Senado para aprovação. 
25 A frota de vagões Hopper, que é bastante utilizada para o transporte de grãos, foi a que mais 
cresceu entre os anos de 2003 e 2004. A frota total cresceu 65% e a de propriedade dos clientes, 
como as Tradings, 227%. Além disso, muitos vagões do tipo fechado foram convertidos para Hopper 
(Revista Ferroviária, Ano 65, Junho 2004, p. 20). 
26 As empresas Mitsui e Ferrolease já estão operando no negócio de leasing de vagões. Nos Estados 
Unidos, “um terço da frota de 1,5 milhão de vagões pertence a empresas de leasing” 
(http://www.revistaferroviaria.com.br, acessado em 05/10/2004).  
27 Apesar dos investimentos realizados, os acidentes no sistema ferroviário são freqüentes: "Trem de 
soja descarrila na malha da FCA" (25/10/2004); "Dois acidentes da ALL em 48 hs" (15/9/2004) ; "Dois 
trens da Ferronorte chocam-se no MS" (18/6/2004). Fonte: http://www.revistaferroviaria.com.br, 
acessado em 05/11/2004 
28 Os investimentos em infra-estrutura estão promovendo uma racionalidade privada (do território) 
obtida com recursos públicos (SANTOS & SILVEIRA, 2002, p. 306). 
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exportações do agronegócio. Algumas considerações sobre o transporte de produtos 

agrícolas, que tem aumentado substancialmente nos últimos anos, são apresentadas a 

seguir. 

O transporte de produtos agrícolas - a grande novidade 

 O setor ferroviário brasileiro está se mobilizando, produtores e clientes29 estão 

adquirindo locomotivas e vagões e fornecedores de material ferroviário estão aumentando o 

fornecimento de vagões especiais para o transporte de grãos. Essa mobilização é 

impulsionada pelo aumento da demanda por transporte surgida a partir da crescente 

produção agrícola dos novos fronts, que tem a soja com principal produto. 

Essas regiões produtoras, que fazem parte do Cerrado brasileiro30, são as mais 

promissoras do mundo, com áreas agriculturáveis disponíveis para exploração31. Possuem 

características distintas de outras regiões produtoras de soja, como o Sul do país, já que 

são altamente modernizadas, de elevada produtividade e com tamanho médio das unidades 

produtivas maiores e propícias à mecanização32. Nessas regiões é que estão localizados os 

principais municípios produtores de soja. Dos 13 municípios que mais produziram soja em 

200133, 10 estão no Mato Grosso, com destaque para Sorriso, responsável por 3,3% de toda 

a produção do Brasil. Parte do sucesso dessas novas regiões produtoras se deve a 

intervenção do Estado, que implantou vários programas de incentivos a partir dos anos 

197034. Porém, os investimentos em sistemas de transporte não acompanharam os 

realizados na agricultura, acarretando sérios problemas de fluidez territorial e prejudicando35 

o transporte de outros produtos, como agrícolas e manufaturados. 

Para o escoamento da produção dos novos fronts agrícolas são utilizados os 

corredores de exportação, que incluem rodovias, ferrovias, hidrovias e terminais 

intermodais. Como esses corredores visam à exportação, a sua organização e 

desenvolvimento são de interesse de outros países, passando a interessar à divisão de 

trabalho internacional (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 261). 

                                                 
29 “As vantagens comerciais do transporte ferroviário despertam o interesse de várias empresas 
exportadoras, que hoje também investem no setor (Jornal O Estado de São Paulo”, 21/03/2004, 
Caderno B, p. 6). 
30 Regiões do Cerrado brasileiro produtoras de soja: Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Rondônia, Oeste 
da Bahia e Sul do Maranhão e do Piauí. 
31 “Na prática, a região central brasileira representa, no momento, a maior e mais praticável extensão 
agropecuária do mundo” (CUNHA JÚNIOR, 1998, p. 3). 
32 CASTILLO, 2003, p. 9. 
33 Segundo a PAM - Produção Agrícola Municipal do IBGE, esses 13 municípios produziram o 
equivalente a 20% da produção total do país. 
34 Dentre alguns incentivos, podemos destacar o desenvolvimento de novos cultivares, crédito agrícola 
com juros negativos, programa Moderfrota para a venda de equipamentos agrícolas com juros abaixo 
do mercado e isenção de ICMS para produtos agrícolas destinados à exportação (Lei Kandir). 
35 O termo usado para demonstrar o tamanho do problema do transporte no Brasil é “apagão 
logístico”. 
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A Bunge, maior empresa processadora de soja e trigo do Brasil, utiliza esses 

corredores para a importação de fertilizantes destinadas às indústrias misturadoras e para a 

exportação de soja. Sua presença é nacional, abrangendo a interligação dos novos fronts 

com os portos das regiões Norte (Santarém), Nordeste (Itaqui e Ilhéus), Sudeste (Vitória e 

Santos) e Sul (Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande). 

O sistema ferroviário está transportando uma variedade pequena de produtos, com 

destaque para o minério de ferro e produtos agrícolas. Do total de 183.560 milhões de TKU 

transportados em 2003, 122.702 milhões de TKU corresponderam ao minério de ferro, ou 

seja, 66,8%, e 33.252,20 milhões de TKU aos produtos agrícolas, 18%. Essa concentração 

em poucos produtos já era observada antes das privatizações36. 

TABELA 4 - TRANSPORTE DE SOJA NO MODAL FERROVIÁRIO 

 

Acumulado no ano até dezembro - carga total  Acumulado no ano até dezembro - soja 

2002 2003 Variação (%)  2002 2003  Variação 
(%) Empresa 

TU (10³) TKU (1) TU (10³) TKU (1) TU TKU  TU (10³) TKU (1) TU (10³) TKU (1)  TU TKU
ALL 20.889 12.842 22.182 13.812 6,2 7,6  4.187 2.634 4.539 2.886  8,4 9,6 
MRS 74.454 29.442 86.234 34.531 15,8 17,3  2.945 74 3.118 69  5,9 -6,9 
Ferropar 1.656 391 1.699 534 2,6 36,5  980 242 983 312  0,3 29 
FTC 2.496 191 2.256 152 -9,6 -20,4  - - - -  - - 
CFN 1.234 748 1.236 773 0,2 3,4  - - - -  - - 
EFC 58.932 49.414 62.949 52.892 6,8 7  576 410 787 562  36,7 37 
EFVM 102.681 52.205 116.338 60.566 13,3 16  1.520 984 1.711 1.147  12,6 16,6
FCA 23.744 10.203 23.818 10.000 0,3 -2  1.576 1.195 1.709 1.313  8,5 9,9 
Ferroban 6.964 2.130 5.660 1.817 -18,7 -14,7  771 330 999 348  29,5 5,2 
Ferronorte 4.760 5.440 5.610 7.346 17,9 35  3.065 3.413 3.475 4.593  13,4 34,6
Novoeste 2.737 1.571 2.584 1.138 -5,6 -27,6  630 386 491 267  -22 -30,9
Total 300.547 164.578 330.566 183.560 10 11,5  16.250 9.668 17.813 11.496  9,6 18,9
 

Fonte: Revista Ferroviária, Ano 65, Março de 2004 – organizado pelo autor 

Nota: a empresas CFN e FTC não transportaram soja nos anos de 2002 e 2003; (1) em 

milhões de TKU 

A produção correspondente ao transporte de soja teve um acréscimo em TKU de 

18,9% entre 2002 e 2003, superior aos 11,5% para o transporte total de cargas (Tabela 4). 

Verifica-se, também, que a soja é o principal produto agrícola transportado pelas ferrovias, 

com 56,5% do total transportado. Para o complexo da soja, a participação sobe para 85,5% 

(Tabela 5). 

                                                 
36 MARQUES, 1996, P. 15. 
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Como foi apresentado, tanto o aumento da participação da soja na composição das 

cargas transportadas pelas ferrovias, quanto o dos investimentos em vagões para transporte 

de grãos indicam que o complexo soja tem sido uma das alternativas para a melhora do 

sistema ferroviário na atualidade. Porém, a mudança das regras internacionais do mercado 

da soja pode provocar desequilíbrio, paralisação ou mesmo inviabilização do sistema 

ferroviário e de algumas ferrovias, como Ferronorte e Ferropar. O embargo da soja brasileira 

na China é apenas um exemplo do que pode ocorrer com o transporte monofuncional das 

ferrovias37. 

TABELA 5 - TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MODAL FERROVIÁRIO 

 

Transporte de produtos agrícolas e beneficiados - 2003 
Produto 

TU (10³) % sobre total  TKU (2) % sobre total 

Soja 17.812,70 53,6 11.496,10 56,5 
Milho 1.456,60 4,4 1.078,20 5,3 
Trigo 918,4 2,8 611,4 3 
Farelo de soja 11.107,00 33,4 5.902,50 29 
Açúcar 1.818,90 5,5 1.103,50 5,4 
Álcool 138,6 0,4 146,1 0,7 
Total geral 33.252,20 100 20.337,80 100 
Complexo soja (1) 28.919,70 87  17.398,60 85,5 
 

Fonte: Revista Ferroviária, Ano 65, Março 2004 - organizado pelo autor 

Notas: (1) o complexo soja corresponde à soma dos produtos soja e farelo de soja 

  (2) em milhões de TKU 

Conclusões 

Grande parte da avaliação do sistema ferroviário, realizado pelo governo e entidades 

do setor, tem como abordagem principal as questões econômicas e de produção das 

concessionárias. A preocupação maior é com o uso das ferrovias e, em geral, pouco 

destaque é dado pelo fato destas interferirem na organização do território brasileiro, 

promovendo algumas cidades e regiões, e também empresas, em detrimentos de outras. 

Esse trabalho buscou, portanto, levantar algumas questões, como regulação do setor, 

organização das empresas e investimentos realizados, que permitissem um melhor 

entendimento do funcionamento e da interferência do sistema ferroviário na organização do 

território. 

                                                 
37 “China devolve mais um lote da soja brasileira” (jornal OESP, 01/06/2004, Caderno B, p. 1). 
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 A seguir são apresentadas algumas conclusões para que novos debates sejam 

realizados a respeito do sistema ferroviário brasileiro recém privatizado. 

• As ferrovias estão transportando principalmente commodities agrícolas e minerais, 

que possuem baixo valor agregado, altos volumes e necessitam de grandes 

investimentos em infra-estrutura. Os recursos investidos pelo governo e pelas 

concessionárias estão contribuindo para o desenvolvimento do Brasil a longo prazo? 

Não estamos promovendo a circulação desnecessária38 do território, seu 

enrijecimento, sua exploração econômica, e, ainda, comprometendo seu uso futuro? 

• O sistema de transporte brasileiro está sendo criado nos moldes tradicionais de 

logística, ou seja, voltado para a redução do tempo, do espaço e do frete entre 

origem e destino39. E as questões de desenvolvimento regional e social? E as 

regiões menos favorecidas que não estão inseridas na competitividade global40? 

• A dinâmica territorial promovida pelo sistema ferroviário é seletiva, definida pelo 

mercado e focado na competitividade global41. As regiões são criadas, 

refuncionalizadas, por uma ordem global e a organização desses não passa 

necessariamente a atender aos interesses nacionais. É possível reafirmar, então, 

que o sistema ferroviário está promovendo o uso corporativo do território e que este 

“não é mais regulado pelo Estado, mas pelas grandes empresas42”? 

• A demanda crescente por transporte para o escoamento da produção da soja, 

principalmente no período da safra, tem desequilibrado todo o sistema logístico 

brasileiro, comprometendo, inclusive, o transporte de outros produtos, como os 

consumidos pela população em geral. Esse problema não está afetando a segurança 

nacional, ou seja, a garantia das instituições43? 

                                                 
38 A circulação desnecessária seria, segundo Santos & Silveira (2002, p. 297-298), aquela voltada à 
exportação, excedente, excessiva e que acarreta um ônus desnecessário para a sociedade. Já a 
circulação necessária, seria a capaz de assegurar o bem-estar da população, sua subsistência e 
desenvolvimento.  
39 Muitos estudos foram feitos nos últimos 30 anos para tratar a questão da logística brasileira, como 
é o caso dos estudos dos corredores de transporte e exportação do GEIPOT, os Estudos dos Eixos de 
Integração e Desenvolvimento, do governo e BNDES, que foi usado como base para a definição de 
projetos de infra-estrutura dos últimos três PPA, ou ainda o estudo de integração da América do Sul 
aos mercados globais proposto por Eliezer Batista da Silva. 
40 A Comunidade Européia, a partir da Segunda Guerra, vem adotando um modelo de transporte 
voltado para a integração, o aumento da coesão e a redução das desigualdades regionais. Para mais 
informações, consultar o sítio da Comunidade Européia em http://europa.eu.int. 
41 ARAÚJO, 1998, p. 177. 
42 SANTOS, 1998, p. 92. 
43 A segurança nacional é utilizada, aqui, em “seu sentido mais lato, de garantia global das 
instituições, e não apenas no seu sentido restrito de defesa nacional” (VALENTE, 1971, p. 24). 
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• As ferrovias estão sendo utilizadas para integrar algumas regiões competitivas aos 

mercados internacionais44. O uso dos corredores de exportação, que funcionam 

como pontes no território brasileiro, já que interligam a produção agrícola e mineral 

aos portos sem promover significativamente as áreas ao longo de seu percurso, não 

contribuem para a exportação45 do território brasileiro? 

As conclusões apresentadas levam ao questionamento das políticas públicas atuais 

relativas aos sistemas de transporte, e talvez indiquem para a necessidade de um plano 

nacional que considere outras variáveis, como a integridade46, coesão e integração47 do 

território brasileiro, e outras escalas, como a local, urbana, regional e nacional. 

 O sistema ferroviário brasileiro, que pode parecer uma boa alternativa na atualidade, 

na verdade pode se tornar um problema a logo prazo, promovendo a instabilidade do 

território48, se um planejamento mais abrangente não for realizado. 
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